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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005158-54.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA DALINE ASSUNCAO ALEXANDRE OAB - 016.983.791-29 

(REPRESENTANTE)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002532-62.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA MARIA DE JESUS PECEGUEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005121-27.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARTINS PROCOPIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003955-57.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA ALVES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA 

FLORESTA - IPREAF (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestarem-se acerca de interesse em produção de provas, justificando 

sua pertinência, conforme decisão vinculada ao presente expediente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005125-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005547-39.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA HILARIO DORCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003910-53.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004572-17.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN GONCALVES DE BRITO OAB - MT26989/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004536-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005637-47.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARTINS SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003593-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. L. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO(A))

TALITA PEREIRA LOPES OAB - 006.870.791-60 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. E. D. C. (REU)

P. M. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000106-77.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO DE CASTRO ALVES OAB - MG60154 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO MARTINS DE CASTRO ALVES OAB - MG148828 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. C. P. (REU)

A. K. D. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BATISTA PEREIRA OAB - MG114512 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes do 

teor da decisão vinculada ao presente expediente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000518-71.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MEDEIROS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

GEISSE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002998-56.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ANTONIOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 139852 Nr: 2863-66.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Encanto Tecidos Ltda, Jânio José Gaspar, 

Alice Vieira Gonzaga

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

Grosso - OAB:

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

OAB:5476/MT

 Vistos.

Postergo a análise do pedido retro, tendo em vista que a parte executada 

não foi devidamente intimada acerca da penhora realizada.

Deste modo, determino que INTIME-SE a parte executada na pessoa de 

seu advogado para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça 

embargos acerca da penhora realizada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95880 Nr: 4266-46.2011.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldir Colvero, Olinda Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orestes Soares da Silva, Severina Antunes da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação, fls. 124, 

acostada aos autos.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002396-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUFFI MIGUEL CAIRUZ JUNIOR (REQUERIDO)

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora para que 

apresente sua manifestação acerca do documento de ID 18044369, 

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

extinção, nos termos do art.485 CPC.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1004054-27.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004374-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. T. (EXEQUENTE)

P. A. T. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. T. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora para que 

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

requerendo o que de direito, sob pena de extinção dos autos, nos termos 

do art.485 CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000695-74.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA PIRAGINE OAB - MT17210-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISELMA EVA SAUVESUK (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SARGENTO XAVIER (TESTEMUNHA)

SR. DIOMAR (TESTEMUNHA)

BLASIO JOSE KREMER (TESTEMUNHA)

 

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

para intimar o(a) patrono(a) da parte autora acerca do documento de ID. 

30430453, acerca de redesignação de data para audiência no Juízo 

Deprecado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos Termos do Artigo 9.º da Lei 

Nº. 11.419/2006.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002267-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO(A))

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

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR JOSE PEREIRA (EXECUTADO)

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora, para que 

manifeste, requerendo o que de direito, acerca do documento de ID 

22135598 (correspondência devolvida), no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001373-89.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SINDALVA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, 

manifestar-se sobre a perícia de ID 28221073, quando poderá, se for o 

caso, impugnar documentos e teses levantadas na contestação.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003329-38.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESICA FERNANDES SPURIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA PONTES DUARTE OAB - MT24042/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

intimando o(a) advogado(a) da parte autora acerca do documento de id. 

30417454. O documento original encontra-se disponível na Secretaria da 

2ª Vara Cível, para retirada, no prazo de cinco (05) dias. OBSERVAÇÕES: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

Termos do Artigo 9.º da Lei Nº. 11.419/2006.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004483-91.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. S. D. O. (AUTOR(A))

E. V. S. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

DAMARES GASPAR DE SOUZA OAB - 013.263.951-30 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora, para que, 

querendo, apresente impugnação à contestação, no prazo de 15(quinze) 

dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 108767 Nr: 4227-78.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everaldo Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:18.383, Luciana Joanucci Motti - OAB:MT 7832, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida não foi intimada 

pessoalmente, conforme determinado à fl. 170, posto que foi certificado 
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sua intimação apenas via DJE (fl. 171).

Cumpra-se a intimação pessoal da requerida. COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 90241 Nr: 4598-47.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tecidos Amazonia LTDA, Margela Alessandra 

Van Derlan, Carlos Alberto da Silva Moraes, Enivaldo Vieira Reis

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Daruich Hammoud Junior - OAB:15564/O

 Vistos, etc.

De acordo com o disposto no §3º, do art. 256, do CPC, este Juízo 

procedeu à busca do endereço da parte executada através dos sistemas 

Infoseg e Siel e logrou êxito em obter logradouro no qual ainda não foi 

tentada a citação.

Assim, antes de presumir que os executados encontram-se em local 

incerto e não sabido, determino a citação destes nos endereços 

constantes nos extratos em anexo, por via postal, indeferindo, por ora, a 

citação editalícia.

 Defiro o pedido de pesquisa pelos sistemas conveniados ao Poder 

Judiciário, atinente à existência de VEÍCULOS em nome da parte devedora 

(Tecidos Amazônia Ltda, CNPJ n.º 00.556.000/0001-72).

Não tendo sido sendo encontrado nenhum veículo apto à penhora, tanto 

pelo sistema RENAJUD ou pelo oficial de justiça, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar outros bens 

passíveis de constrição ou requerer o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito.

Intime-se a parte autora para ciência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 112044 Nr: 574-34.2014.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Souza

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

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

OAB:13570-A/MT

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

 Vistos etc.

Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada a título de 

honorário sucumbencial para a conta bancária indicada à fl. 126.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125643 Nr: 2778-17.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thacius Transportes Ltda- Me, Ademir Rolim de 

Moura, Cleonice Maria Borba

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

- OAB:8.123/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) ADVOGADO(A) da parte requerente, Dr(a) Carolina 

Pereira Tome Wichoski

Louise Rainer Pereira Gionédis, a comparecer no cartório da 2ª Vara, para 

retirar o Edital para publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 132079 Nr: 6265-92.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPdO, JCPdO, JCPdO, MLBPdO, GBPdO, JVBPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TB

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que houve a inércia da parte exequente 

em praticar os atos que lhe incumbiam, por prazo superior a 30 (trinta) 

dias.

Com efeito, sua falta de interesse no prosseguimento do feito restou 

devidamente configurada, pois após ter sido intimada para desempenhar 

os atos que lhe incumbia, a parte autora quedou-se inerte. Dessa forma, 

flagrante abandono da causa.

Ainda, destaca-se a dispensabilidade de cumprimento do enunciado da 

Súmula n.º 240, do STJ, haja vista que a parte requerida, apesar de citada, 

não se manifestou nos autos.

Ademais, o abandono da causa foi reconhecido pelo Ministério Público, 

que opinou pela extinção do feito.

Ante o exposto, extingo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, com a exigibilidade suspensa devido à 

concessão da gratuidade de justiça.

Sem honorários, uma vez que o requerido não se fez representado no 

feito, não havendo fundamento fático para a aplicação do disposto no §2º, 

do art. 485, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003075-65.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN SAYURI ONO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI DE SOUZA JESUS - DIRETOR DE GESTÃO DA SECRETARIA DE 

GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALTA 

FLORESTA/MT (IMPETRADO)

ELSA MARIA LOPES - SECRETÁRIA DE GESTÃO, FINANÇAS E 

PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003075-65.2019.8.11.0007 

IMPETRANTE: LILIAN SAYURI ONO IMPETRADO: CLAUDINEI DE SOUZA 

JESUS - DIRETOR DE GESTÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, FINANÇAS E 

PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT, ELSA MARIA 

LOPES - SECRETÁRIA DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO 

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT, MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA 

Vistos, etc. Mantenho a sentença objurgada por seus próprios 

fundamentos. Citem-se as partes apeladas para apresentarem 

contrarrazões. Em seguida, remetam-se os autos ao E. TJMT para 

apreciação do recurso, com os cumprimentos deste Juízo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 9 de março de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001168-21.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001168-21.2020.8.11.0007 

AUTOR: AGNALDO DO NASCIMENTO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 
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SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. AGNALDO DO NASCIMENTO ajuizou 

ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença c/c 

aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela de urgência antecipada, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz ser 

portador de patologia que o impede de exercer atividade laborativa, pelo 

que postulou a concessão de auxílio-doença como tutela de urgência, 

visto que é segurado da previdência social. Juntou documentos. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos 

do art. 98 do CPC. Trata-se de pedido de tutela de urgência visando ordem 

judicial para compelir o requerido à restabelecer o benefício de 

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

necessário o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do 

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

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

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

plausibilidade do direito substancial invocado não restou demonstrada de 

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

peremptórios a comprovar a incapacidade para o trabalho, vez que 

constam apenas provas médicas produzidas unilateralmente pela parte 

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

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

antecipada. Outrossim, entendo pertinente promover a imediata produção 

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

procedimento foi, inclusive, solicitada pela autarquia requerida por meio do 

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

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

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

para que proceda à intimação dos interessados. Deverá a Secretaria 

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

quesitos apresentados pela parte autora, eventuais atestados médicos e 

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

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

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

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

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

parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

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

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

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

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

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

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

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

pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e 

remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar 

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

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

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

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

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

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

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

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

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

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

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

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

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

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

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

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

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

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

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

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

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

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

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

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

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

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

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

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

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

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

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

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003126-76.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDRAS SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA S.J. LIMITADA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO FONSECA DE BARROS NETO OAB - SP206438 

(ADVOGADO(A))

RONALDO MARTINS OAB - SP362425 (ADVOGADO(A))

RENATA CIANFLONE ZUCOLOTO OAB - SP339515 (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR CARVALHO DE BARROS OAB - SP368430 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA MARIA DE MORAES OAB - SP347509 (ADVOGADO(A))

REBECA PEREIRA DOS SANTOS OAB - SP406193 (ADVOGADO(A))

PEDRO VICTOR LASCANE DARDAQUE FILHO OAB - SP348931 

(ADVOGADO(A))

ANA LIGIA DENARDI GHIOTTI OAB - SP408214 (ADVOGADO(A))

BRENO ASSUNCAO TANNUS DA ROCHA OAB - SP424311 

(ADVOGADO(A))

RODOLPHO VANNUCCI OAB - SP217402 (ADVOGADO(A))

ROGÉRIO CAMARGO GONÇALVES DE ABREU OAB - SP213983-D 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003126-76.2019.8.11.0007 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EDRAS SOARES ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: INCORPORADORA S.J. LIMITADA - ME Vistos, etc. Através do 

documento de ID 30098984, não é possível verificar que a viagem 

agendada corresponde ao representante da ré, pendendo justo motivo 

para a redesignação do ato pericial. Contudo, determino a intimação da ré 

para, em cinco dias, comprovar que o ticket aéreo corresponde ao 

translado de Thiago Lozano Spressão, sob pena de preclusão de não 

reagendamento dos trabalhos periciais. Após, conclusos. Alta Floresta, 11 

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

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001220-17.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELIA MARTINS DOS SANTOS COSTA OAB - 017.823.291-29 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY ALVES FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

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

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001220-17.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: A. M. F. REPRESENTANTE: ROSELIA MARTINS DOS SANTOS 

COSTA EXECUTADO: DARCY ALVES FONSECA Vistos, etc. Inicialmente, 

defiro a gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, do CPC. Este 

processo, por seu objeto, deverá tramitar em segredo de justiça, conforme 

preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil, pelo que a Secretaria 

deverá agir com as cautelas necessárias. Cite-se o executado para, no 

prazo de 03 (três) dias, pagar o valor das 3 (três) últimas prestações 

alimentícias vencidas, alusivas aos meses de janeiro e fevereiro de 2020, 

totalizando R$ 771,81 (setecentos e setenta e um reais e oitenta e um 

centavos), bem como as que vencerem até a data da citação e durante o 

curso do procedimento, se for o caso, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão, nos termos do art. 528 

do Código de Processo Civil. O depósito da pensão alimentícia deverá ser 

pago diretamente na conta bancária fornecida pela parte autora. Ademais, 

defiro o pedido de inclusão do nome da devedora em cadastro de 

inadimplentes, especificamente no SERASA, por aplicação do disposto no 

art. 782, §3º, do CPC. Caberá à Secretaria adotar as medidas necessárias 

para o cumprimento desta determinação. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 12 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001170-88.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001170-88.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): CARLOS RODRIGUES DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. CARLOS RODRIGUES 

DA SILVA ajuizou ação previdenciária de restabelecimento de 

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

urgência antecipada, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

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

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

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

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

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

urgência visando ordem judicial para compelir o requerido à implantação do 

benefício de auxílio-doença. Cuidando-se de pedido de tutela provisória de 

urgência, necessário o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 

300 do Código de Processo Civil, quais sejam a existência de elementos 

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

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

plausibilidade do direito substancial invocado não restou demonstrada de 

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

médico acostado, não sendo peremptório a comprovar a incapacidade 

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

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

pretendida, não é admissível início de prova material quando não 

corroborada por prova testemunhal para reconhecimento de exercício de 

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

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

rural para concessão do benefício almejado, é necessária a apresentação 

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

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

oportuno. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. 

REQUISITOS. TRABALHADOR RIRAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

PROVA TESTEMUNHAL. CARÊNCIA. INCAPACIDADE LABORAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E 

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

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

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

incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por 

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

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

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

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

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

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

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

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

requisitosexigidos para o deferimento da tutela de urgência seja na forma 

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

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

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

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

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

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

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

pedido de tutela antecipada. Outrossim, entendo pertinente promover a 

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

alteração do procedimento foi, inclusive, solicitada pela autarquia 

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

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

concorda que nas demandas referentes a benefícios previdenciários, 

cujos requisitos sejam atinentes ao âmbito da área médica e 

socioeconômica, sejam primeiramente produzidas tais provas, para então 

ser efetuada sua citação, objetivando conferir maior celeridade ao 

deslinde do procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a 

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

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

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

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

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

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

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

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

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

Vara com tempo suficiente para que proceda à intimação dos 

interessados. Deverá a Secretaria promover o acesso da Perita aos 

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

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

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

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

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

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

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

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

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

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

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

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

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

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

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

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

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

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

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 
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advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

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

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

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

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

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

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

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

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

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

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

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

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

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

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001180-35.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI WAGNER FONTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001180-35.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): DERLI WAGNER FONTANA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. DERLI WAGNER FONTANA ajuizou 

ação previdenciária de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria 

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

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

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

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

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

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

Trata-se de pedido de tutela de urgência visando ordem judicial para 

compelir o requerido à implantação do benefício de auxílio-doença. 

Cuidando-se de pedido de tutela provisória de urgência, necessário o 

preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de 

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

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

processo. Partindo dessas premissas, no caso, a plausibilidade do direito 

substancial invocado não restou demonstrada de forma inequívoca. 

Vislumbra-se que há nos autos apenas um laudo médico acostado, não 

sendo peremptório a comprovar a incapacidade para o trabalho, haja vista 

tratar-se de prova médica produzida unilateralmente pela parte autora. 

Ademais, para fins da tutela antecipada pretendida, não é admissível início 

de prova material quando não corroborada por prova testemunhal para 

reconhecimento de exercício de atividade rural, nos termos do § 3º do art. 

55 da Lei nº 8.213/91. De acordo com a jurisprudência, para a 

demonstração do tempo de serviço rural para concessão do benefício 

almejado, é necessária a apresentação de início razoável de prova 

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

deverá ser produzida em Juízo, no momento oportuno. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. REQUISITOS. TRABALHADOR 

RIRAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. CARÊNCIA. 

INCAPACIDADE LABORAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. 

PRECEDENTES DO STF E STJ. TUTELA ANTECIPADA. 1. São três os 

requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a 

qualidade de segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter 

permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença). 

2. Para fins de reconhecimento do exercício da atividade rural, é pacífica a 

jurisprudência no sentido de que, em se tratando de segurado especial 

(art. 11, inciso VII, da Lei nº 8.213/91), é exigível início de prova material, 

corroborado pela prova testemunhal, a comprovar a atividade rural da 

parte autora. 3. Critérios de correção monetária e juros de mora, conforme 

decisão do STF no RE nº 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp 

nº 1.492.221/PR, DJE de 20-03-2018. 4. Mantida a antecipação de tutela, 

pois presentes os requisitosexigidos para o deferimento da tutela de 

urgência seja na forma do CPC/73 ou no CPC/15. (TRF-4 - AC AC 

5037961-18.2017.4.04.9999, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

Dessa forma, inexistente nos autos prova suficiente do exercício da 

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

urgência antes da produção da prova testemunhal, em face da ausência 

de um dos seus requisitos, qual seja a probabilidade do direito alegado. Em 

face do exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. Outrossim, 

entendo pertinente promover a imediata produção de provas, com fulcro 

no art. 139, VI, do CPC. Esta alteração do procedimento foi, inclusive, 

solicitada pela autarquia requerida por meio do Ofício nº 

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

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

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

para que proceda à intimação dos interessados. Deverá a Secretaria 

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

quesitos apresentados pela parte autora, eventuais atestados médicos e 

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

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

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

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

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

parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

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

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

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

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

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

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

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

pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e 

remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar 

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

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

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

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

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

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

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

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

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

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

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

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

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

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

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

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

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

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

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

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

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 12 de 975



consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

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

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

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

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

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

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

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

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

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001244-45.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA PAULINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001244-45.2020.8.11.0007 

AUTOR: CLEUZA PAULINA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. CLEUZA PAULINA DA SILVA ajuizou ação 

de concessão de aposentadoria por idade, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Sustenta a autora preencher os 

requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado. Juntou 

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

Justiça. CITE-SE o requerido para, querendo, apresentar resposta no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de presumirem-se como verdadeiros 

os fatos articulados na inicial (Novo CPC, arts. 182 e 344). Decorrido o 

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

réplica. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se com URGÊNCIA. Alta 

Floresta, 12 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000032-23.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUEROLAINE CRISTINA DA SILVA MUNCHEN (EXEQUENTE)

E. D. S. M. V. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI VENSLAUSKAS MIRANDA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000032-23.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: E. D. S. M. V. M., QUEROLAINE CRISTINA DA SILVA 

MUNCHEN EXECUTADO: VALDINEI VENSLAUSKAS MIRANDA Vistos, etc. 

Quando devidamente citado e intimado para efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias perseguida nestes autos (ID 17661618), o 

executado nada manifestou. Assim, tendo sido informada a ausência de 

pagamentos em momento posterior, a parte exequente pugnou pela 

decretação da prisão do executado (ID 19552237), pedido que foi deferido 

pela decisão de ID 19552237. Cumprido o mandado de prisão (ID 

28978107), o executado apresentou justificativa na petição de ID 

29750608, aduzindo que o exequente sempre residiu com a avó materna. 

Afirmou que compartilha com a avó as necessidades materiais da criança, 

sempre ajudando quando é solicitado. Deste relato, deve ser considerado 

que o executado manteve-se processualmente inerte até sua prisão, não 

apresentou justificativa no prazo legal, além de que, neste momento, não 

comprovou a impossibilidade de efetuar os pagamentos ou adotou as 

medidas adequadas para se exonerar da obrigação alimentar. Logo, antes 

de apreciar seu pedido de soltura, entendo pertinente intimar a parte 

exequente para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da 

justificativa apresentada. Em seguida, voltem-me imediatamente para a 

conclusão. Alta Floresta, 16 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004483-91.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. S. D. O. (AUTOR(A))

E. V. S. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

DAMARES GASPAR DE SOUZA OAB - 013.263.951-30 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004483-91.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): E. G. S. D. O., E. V. S. D. O. REPRESENTANTE: DAMARES 

GASPAR DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Defiro o pedido retro. Ateste-se a Secretaria para o 

cumprimento da decisão que deferiu o requesto de tutela de urgência sob 

ID 25973759, expedindo-se o ofício necessário à autarquia previdenciária 

para a implantação do benefício de “auxílio-reclusão” em favor da parte 

autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais), com a devida comprovação nos autos. Ademais, apresentada 

contestação sob ID 27009547, intime-se a parte autora para réplica. 

Cumpra-se, imediatamente. Alta Floresta, 13 de março de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000792-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR OLARIO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000792-40.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): VALDIR OLARIO DIAS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Tendo o feito sido sentenciado (ID 

17063698), havendo trânsito em julgado (ID 21576382) e tendo a 

Secretaria adotado providência para a implantação do benefício, através 

do ofício sob ID 22366504, incumbe à parte interessada a requerer o 

necessário para a efetivação do título judicial que possui, de forma 

específica. Descabe ao juízo, diante de pedidos genéricos, a aplicação de 

medidas contra o executado, principalmente pela necessária 

imparcialidade. Desta feita, determino a intimação da parte requerente, 

para que, em até 15 (quinze) dias, requeira medidas específicas que 

possam atender ao seu desejo, promovendo o deslinde do procedimento, 

sob pena de extinção. Sendo o caso, deverá ser promovido o 

cumprimento de sentença, etapa legalmente prevista para se perseguir a 

tutela jurisdicional insculpida no título judicial, mediante a utilização dos 

critérios de cálculo que entende o autor ser corretos, à mingua de, por 

exemplo, o estabelecimento de Data de Início do Pagamento, que poderá 

ser complementada por calculo complementar. Alta Floresta, 10 de março 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000417-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))
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GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JAQUES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000417-39.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: JOSE JAQUES DA SILVA Vistos, 

etc. Promovendo a superação de entendimento deste juízo, defiro o pedido 

retro. Este Juízo procedeu à busca do endereço da parte requerida 

através dos sistemas Infoseg e Siel e logrou êxito em obter logradouros 

nos quais ainda não foi tentada a citação. Assim, determino expedição de 

cartas para a citação do espólio requerido, na pessoa de sua ex-cônjuge, 

Acelina Tragino da Silva, ou outra pessoa que tenha poderes de 

representação do espólio, nos endereços constantes nos extratos em 

anexo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 10 de março 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000943-98.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL ARCANJO DE ESPINDA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000943-98.2020.8.11.0007 

EMBARGANTE: LEONEL ARCANJO DE ESPINDA EMBARGADO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Com a materialização destes autos, 

certificada sob ID 29963571, que estão a tramitar fisicamente sob cód. 

191891, determino o arquivamento deste processo eletrônico, com as 

baixas inerentes. Alta Floresta, 10 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005402-80.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DA SILVA PENHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1005402-80.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): DEBORA CRISTINA DA SILVA PENHA REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos. A devida análise do mérito da postulação impõe a realização 

de perícia médica para enquadrar o local e a grau de suposta(s) 

lesão(ões) sofrida(s) pela parte autora, nos moldes delineados pela Lei nº 

6.194/74 e tabela anexa, providência que, se não efetivada, pode até 

mesmo ensejar a nulidade do julgamento. Com isso, considerando que 

causas desta natureza são frequentes, numerosas são as nomeações de 

médicos peritos para a elaboração do laudo pericial, que majoritariamente 

são requeridas pela parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, 

ensejando a aplicação do art. 95, §3º, do CPC, ou seja, impondo ao Estado 

o dever de arcar com os honorários periciais, que somente serão pagos 

após o ajuizamento de competente ação contra o Estado de Mato Grosso 

(art. 507, §3º, da CNGC). Como resultado, nesta urbe, há histórica e 

severa escassez de profissionais que aceitam as nomeações judiciais, 

inviabilizando qualquer forma de rodízio (art. 507, §1º, II, CNGC) e 

causando severa ofensa à célere e efetiva prestação da tutela de mérito, 

não estando a norma do art. 95, §3º, do CPC, adequada às regras 

fundamentais do ordenamento processual civil vigente, quando 

considerada a realidade da comunidade local. Com base nessas 

premissas, para atingir a necessária efetividade da atuação do Poder 

Judiciário, considerando também a excessiva dificuldade do comprimento 

do encargo pela parte autora, justificando a distribuição dinâmica do ônus 

da prova à requerida, com fulcro no art. 373, §1º, do CPC, atribuo à 

seguradora requerida o ônus de custear a perícia médica ora determinada, 

compartilhando o entendimento exarado pelo TJMT na ementa abaixo 

transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO A RÉ - 

POSSIBILIDADE – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA 

PARTE REQUERIDA – OBRIGAÇÃO INEXISTENTE MAS COM AS 

CONSEQUÊNCIAS DA NÃO PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- Malgrado a inaplicabilidade do Código de Defesa ao 

Consumidor nas ações que envolvem o seguro DPVAT , o Novo Código de 

Processo Civil inovou em seu art. 373, §1º, do CPC/2015, prevendo a 

possibilidade excepcional de inversão do ônus da prova, desde que a 

causa apresente peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprimento do encargo nos termos da 

distribuição probatória ordinária e estática (art. 373, caput, CPC), ou ainda 

à maior facilidade de obtenção do fato contrário. 2- Quem tem o ônus de 

custear a prova é a ré, que o fará se quiser, porque ônus é faculdade, 

mas com consequência. (N.U 1013033-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, 

Publicado no DJE 10/12/2019) Para tanto, determino: 1 – Nomeio a perita 

Dra. Letícia Rosa de Andrade, para a realização da perícia médica 

necessária. 2 - Ademais, ante a imensa dificuldade em obter o aceite na 

presente Comarca de médicos peritos para a execução do nobre encargo 

que lhes é atribuído, e dado ao grau de complexidade da causa, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a 

tabela da Resolução nº 232/2012-CNJ, de acordo com o permissivo 

previsto no art. 2º, §4º, da mencionada norma. 3 – Intime-se a perita 

nomeada, para fins de manifestação quanto à aceitação do encargo, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 4 – Com a aceitação, intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso; indicar assistente técnico; e apresentar quesitos 

(art. 465, §1º, NCPC), se ainda não tiverem apresentado, devendo a parte 

ré depositar o valor dos honorários periciais em referido prazo. 5 – Após, 

intime-se o perito para ciência dos quesitos, devendo designar o dia, 

horário e local da perícia, cujo laudo deverá ser entregue no prazo de 60 

(sessenta) dias. Caso o perito entenda necessário fazer carga dos autos 

deverá se dirigir à escrivania para retirá-los. 6 - Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) Qual o percentual de 

comprometimento da invalidez do membro afetado do autor, consoante 

especificação contida na tabela anexa à Lei n. 11.945/2009? 7 - Após, 

intimem-se as partes, inclusive a parte autora pessoalmente para 

comparecimento, devendo trazer todos os exames e laudos que dispuser. 

8 - Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para fins e prazo 

do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação das 

partes mediante publicação no DJE. 9 - Superado o prazo ventilado, 

certifique-se e à conclusão mediante correta triagem. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. Às providências. Alta Floresta, 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001215-92.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIA COSTA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001215-92.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): NEIDE MARIA COSTA DE ALMEIDA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. NEIDE MARIA COSTA DE 

ALMEIDA ajuizou ação previdenciária de aposentadoria por idade rural, 

com pedido de tutela de urgência, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS. Sustenta a autora preencher os requisitos 
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necessários à concessão do benefício pleiteado, inclusive mediante tutela 

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

gratuidade da Justiça. Trata-se de pedido de antecipação de tutela 

visando ordem judicial para compelir a imediata implantação do benefício 

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

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

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

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

antecipada pretendida, não é admissível início de prova material quando 

não corroborada por prova testemunhal para reconhecimento de tempo de 

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

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

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

apresentação de início razoável de prova material, corroborada por prova 

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

no momento oportuno. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL A SER CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA 

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

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

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

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

jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula 

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

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

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

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

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

alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança do 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do direito ao recebimento da aposentadoria rural por idade, a 

demonstração simultânea de início razoável de prova material, 

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

de experiência, que a existência nos autos de documentação registrando 

o labor rural, amplamente aceita pela jurisprudência e contemporânea aos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

249573120124019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON 

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

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS. 

ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. 

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

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

comprovado mediante início de prova material corroborado por 

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

exige a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas 

cujos depoimentos possam corroborar o início de prova material trazido 

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

AC 226917820134049999 PR 0022691-78.2013.404.9999, Relator: CELSO 

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

forma, inexistente nos autos prova suficiente do exercício da atividade 

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

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

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

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

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

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

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

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

Cumpra-se com URGÊNCIA. Alta Floresta, 12 de março de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001237-53.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO POSSAMAE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001237-53.2020.8.11.0007 

REQUERENTE: MARCELO POSSAMAE REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, 

etc. Pela análise da exordial, denota-se que a requerente não atribuiu valor 

ao pedido de indenização por danos morais, em descompasso com o que 

determina o art. 292, V, do CPC[1], sem que se possa verificar o devido 

valor da causa, que, por natureza, tem implicações nas verbas 

sucumbenciais. Sendo o referido pleito indeterminado, determino a 

intimação da parte autora para que, em até 15 (quinze) dias, indique o 

valor que entende devido a título de danos morais e retifique o valor da 

causa, procedendo ao recolhimento das custas de ingresso, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Após, voltem-me conclusos. Alta Floresta, 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004538-42.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004538-42.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): FERNANDO DA SILVA BUENO REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. A devida análise do mérito da postulação impõe a realização de 

perícia médica para enquadrar o local e a grau de suposta(s) lesão(ões) 

sofrida(s) pela parte autora, nos moldes delineados pela Lei nº 6.194/74 e 

tabela anexa, providência que, se não efetivada, pode até mesmo ensejar 

a nulidade do julgamento. Com isso, considerando que causas desta 

natureza são frequentes, numerosas são as nomeações de médicos 

peritos para a elaboração do laudo pericial, que majoritariamente são 

requeridas pela parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, 

ensejando a aplicação do art. 95, §3º, do CPC, ou seja, impondo ao Estado 

o dever de arcar com os honorários periciais, que somente serão pagos 

após o ajuizamento de competente ação contra o Estado de Mato Grosso 

(art. 507, §3º, da CNGC). Como resultado, nesta urbe, há histórica e 

severa escassez de profissionais que aceitam as nomeações judiciais, 

inviabilizando qualquer forma de rodízio (art. 507, §1º, II, CNGC) e 

causando severa ofensa à célere e efetiva prestação da tutela de mérito, 

não estando a norma do art. 95, §3º, do CPC, adequada às regras 

fundamentais do ordenamento processual civil vigente, quando 

considerada a realidade da comunidade local. Com base nessas 

premissas, para atingir a necessária efetividade da atuação do Poder 

Judiciário, considerando também a excessiva dificuldade do comprimento 

do encargo pela parte autora, justificando a distribuição dinâmica do ônus 

da prova à requerida, com fulcro no art. 373, §1º, do CPC, atribuo à 

seguradora requerida o ônus de custear a perícia médica ora determinada, 

compartilhando o entendimento exarado pelo TJMT na ementa abaixo 
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transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO A RÉ - 

POSSIBILIDADE – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA 

PARTE REQUERIDA – OBRIGAÇÃO INEXISTENTE MAS COM AS 

CONSEQUÊNCIAS DA NÃO PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- Malgrado a inaplicabilidade do Código de Defesa ao 

Consumidor nas ações que envolvem o seguro DPVAT , o Novo Código de 

Processo Civil inovou em seu art. 373, §1º, do CPC/2015, prevendo a 

possibilidade excepcional de inversão do ônus da prova, desde que a 

causa apresente peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprimento do encargo nos termos da 

distribuição probatória ordinária e estática (art. 373, caput, CPC), ou ainda 

à maior facilidade de obtenção do fato contrário. 2- Quem tem o ônus de 

custear a prova é a ré, que o fará se quiser, porque ônus é faculdade, 

mas com consequência. (N.U 1013033-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, 

Publicado no DJE 10/12/2019) Para tanto, determino: 1 – Nomeio a perita 

Dra. Letícia Rosa de Andrade, para a realização da perícia médica 

necessária. 2 - Ademais, ante a imensa dificuldade em obter o aceite na 

presente Comarca de médicos peritos para a execução do nobre encargo 

que lhes é atribuído, e dado ao grau de complexidade da causa, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a 

tabela da Resolução nº 232/2012-CNJ, de acordo com o permissivo 

previsto no art. 2º, §4º, da mencionada norma. 3 – Intime-se a perita 

nomeada, para fins de manifestação quanto à aceitação do encargo, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 4 – Com a aceitação, intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso; indicar assistente técnico; e apresentar quesitos 

(art. 465, §1º, NCPC), se ainda não tiverem apresentado, devendo a parte 

ré depositar o valor dos honorários periciais em referido prazo. 5 – Após, 

intime-se o perito para ciência dos quesitos, devendo designar o dia, 

horário e local da perícia, cujo laudo deverá ser entregue no prazo de 60 

(sessenta) dias. Caso o perito entenda necessário fazer carga dos autos 

deverá se dirigir à escrivania para retirá-los. 6 - Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) Qual o percentual de 

comprometimento da invalidez do membro afetado do autor, consoante 

especificação contida na tabela anexa à Lei n. 11.945/2009? 7 - Após, 

intimem-se as partes, inclusive a parte autora pessoalmente para 

comparecimento, devendo trazer todos os exames e laudos que dispuser. 

8 - Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para fins e prazo 

do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação das 

partes mediante publicação no DJE. 9 - Superado o prazo ventilado, 

certifique-se e à conclusão mediante correta triagem. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. Às providências. Alta Floresta, 

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

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001207-18.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO(A))

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

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001207-18.2020.8.11.0007 

REQUERENTE: EDUARDO AUGUSTO DO NASCIMENTO Vistos etc. Defiro a 

gratuidade de justiça diante da presunção disposta no §3º, do art. 99, do 

CPC. OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal solicitando informações acerca 

de valores depositados em conta em nome do “de cujus”, Marileuza 

Bacca, CPF/MF nº. 836.797.151-53, com saldo relacionado à restituição no 

imposto de renda, no prazo de 10 (dez) dias. Ademais, intime-se a parte 

autora para que, em até 15 (quinze) dias, aporte aos autos certidão 

negativa de testamento emitida pela CENSEC, a fim de viabilizar a análise 

da pretensão esposada na exordial. Em seguida, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta, 12 de março de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004501-15.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004501-15.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): ROBERTO ARAUJO DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. A devida análise do mérito da postulação impõe a realização de 

perícia médica para enquadrar o local e a grau de suposta(s) lesão(ões) 

sofrida(s) pela parte autora, nos moldes delineados pela Lei nº 6.194/74 e 

tabela anexa, providência que, se não efetivada, pode até mesmo ensejar 

a nulidade do julgamento. Com isso, considerando que causas desta 

natureza são frequentes, numerosas são as nomeações de médicos 

peritos para a elaboração do laudo pericial, que majoritariamente são 

requeridas pela parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, 

ensejando a aplicação do art. 95, §3º, do CPC, ou seja, impondo ao Estado 

o dever de arcar com os honorários periciais, que somente serão pagos 

após o ajuizamento de competente ação contra o Estado de Mato Grosso 

(art. 507, §3º, da CNGC). Como resultado, nesta urbe, há histórica e 

severa escassez de profissionais que aceitam as nomeações judiciais, 

inviabilizando qualquer forma de rodízio (art. 507, §1º, II, CNGC) e 

causando severa ofensa à célere e efetiva prestação da tutela de mérito, 

não estando a norma do art. 95, §3º, do CPC, adequada às regras 

fundamentais do ordenamento processual civil vigente, quando 

considerada a realidade da comunidade local. Com base nessas 

premissas, para atingir a necessária efetividade da atuação do Poder 

Judiciário, considerando também a excessiva dificuldade do comprimento 

do encargo pela parte autora, justificando a distribuição dinâmica do ônus 

da prova à requerida, com fulcro no art. 373, §1º, do CPC, atribuo à 

seguradora requerida o ônus de custear a perícia médica ora determinada, 

compartilhando o entendimento exarado pelo TJMT na ementa abaixo 

transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO A RÉ - 

POSSIBILIDADE – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA 

PARTE REQUERIDA – OBRIGAÇÃO INEXISTENTE MAS COM AS 

CONSEQUÊNCIAS DA NÃO PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- Malgrado a inaplicabilidade do Código de Defesa ao 

Consumidor nas ações que envolvem o seguro DPVAT , o Novo Código de 

Processo Civil inovou em seu art. 373, §1º, do CPC/2015, prevendo a 

possibilidade excepcional de inversão do ônus da prova, desde que a 

causa apresente peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprimento do encargo nos termos da 

distribuição probatória ordinária e estática (art. 373, caput, CPC), ou ainda 

à maior facilidade de obtenção do fato contrário. 2- Quem tem o ônus de 

custear a prova é a ré, que o fará se quiser, porque ônus é faculdade, 

mas com consequência. (N.U 1013033-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, 

Publicado no DJE 10/12/2019) Para tanto, determino: 1 – Nomeio a perita 

Dra. Letícia Rosa de Andrade, para a realização da perícia médica 

necessária. 2 - Ademais, ante a imensa dificuldade em obter o aceite na 

presente Comarca de médicos peritos para a execução do nobre encargo 

que lhes é atribuído, e dado ao grau de complexidade da causa, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a 

tabela da Resolução nº 232/2012-CNJ, de acordo com o permissivo 

previsto no art. 2º, §4º, da mencionada norma. 3 – Intime-se a perita 

nomeada, para fins de manifestação quanto à aceitação do encargo, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 4 – Com a aceitação, intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso; indicar assistente técnico; e apresentar quesitos 

(art. 465, §1º, NCPC), se ainda não tiverem apresentado, devendo a parte 

ré depositar o valor dos honorários periciais em referido prazo. 5 – Após, 

intime-se o perito para ciência dos quesitos, devendo designar o dia, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 16 de 975



horário e local da perícia, cujo laudo deverá ser entregue no prazo de 60 

(sessenta) dias. Caso o perito entenda necessário fazer carga dos autos 

deverá se dirigir à escrivania para retirá-los. 6 - Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) Qual o percentual de 

comprometimento da invalidez do membro afetado do autor, consoante 

especificação contida na tabela anexa à Lei n. 11.945/2009? 7 - Após, 

intimem-se as partes, inclusive a parte autora pessoalmente para 

comparecimento, devendo trazer todos os exames e laudos que dispuser. 

8 - Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para fins e prazo 

do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação das 

partes mediante publicação no DJE. 9 - Superado o prazo ventilado, 

certifique-se e à conclusão mediante correta triagem. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. Às providências. Alta Floresta, 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003093-86.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SALMAZO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SALMAZO DE SOUZA OAB - MT14788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003093-86.2019.8.11.0007 

REQUERENTE: PAULO HENRIQUE SALMAZO DE SOUZA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação cominatória 

aforada por PAULO HENRIQUE SALMAZO DE SOUZA contra o Estado de 

Mato Grosso. Aduz ser servidor efetivo da UNEMAT e que por participar 

de projetos de pesquisa e exercer cargo de gestão, faz jus ao 

enquadramento de sua jornada de trabalho ao Regime de Tempo Integral, 

em Dedicação Exclusiva. Requer, liminarmente, o seu enquadramento no 

referido regime, através da publicação de ato administrativo de mudança 

de regime de trabalho, e, no mérito, a confirmação do pedido liminar. 

Juntou documentos. Indeferida a liminar, em razão da vedação de 

concessão de liminares com caráter satisfativo contra o Poder Público (ID 

21952504). Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID 

25314332), arguindo sua ilegitimidade passiva, impugnando a concessão 

da gratuidade de justiça, afirmando litispendência, aduzindo ser incabível a 

concessão da liminar pleiteada e, no mérito, defendendo que a matéria é 

reservada ao mérito administrativo, que há limitação financeira quanto à 

alteração do regime de trabalho devido ao impacto financeiro e que não há 

possibilidade de conferir efeitos retroativos à mudança de regime. Pediu a 

extinção do feito, sem resolução de mérito, e, na eventualidade, a 

improcedência. Réplica sob ID 26094124, através da qual requerente 

rechaçou os argumentos defensivos. Apresentado pedido de tutela de 

urgência incidental, sob fundamento de que houve o término da vigência 

do ato normativo que decretou estado de calamidade financeira do Estado 

de Mato Grosso (ID 28736361). É a síntese. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que a controvérsia pode ser dirimida mediante a análise do 

acervo probatório documental já presente nos autos, dispensando outras 

provas, estando a causa madura, pelo que procedo ao imediato 

julgamento. Antes, porém, procedo à análise das questões preliminares. 

Inicialmente, não merece retoque a concessão da gratuidade de justiça, 

porquanto em consulta ao portal da transparência da UNIMAT, pode-se 

constatar que o rendimento líquido do requerente no mês de janeiro do 

corrente ano foi de R$ 4.105.01[1], valor que se revela adequado à 

declaração de insuficiência de recursos para o pagamento das custas 

processuais, à mingua de outros elementos em contrário. Tocante à 

ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso, tem o TJMT de 

forma reiterada se manifestado que é devida a inclusão do ente estadual 

no polo passivo de demandas com conteúdo orçamentário, por ser este o 

responsável pela receita da UNEMAT, senão vejamos: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – SERVIDOR VINCULADO À UNEMAT – 

REJEITADA – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DA 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. Mesmo sendo a 

Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT, fundação pública com 

personalidade jurídica própria, com autonomia de gestão financeira, o 

Estado de Mato Grosso tem legitimidade para responder à ação, porquanto 

é o responsável principal pela receita da instituição, bem como o 

ordenador da despesa com pessoal desta. (...) (TJ-MT - APL: 

00353606520158110041 46671/2017, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data 

de Julgamento: 05/06/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Data de Publicação: 21/06/2017) APELAÇÃO CÍVEL E 

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE 

MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ - MÉRITO – APURAÇÃO DO PERCENTUAL 

- MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – 

MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - 

CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA 

LEI Nº 11.960/2009 – APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA 

E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Em que pese 

a Universidade Estadual de Mato Grosso - UNEMAT, possuir autonomia 

administrativa e financeira, o Estado de Mato Grosso é legítimo para figurar 

no polo passivo pelo fato do direito invocado refletir na sua dotação 

orçamentária. (...) (TJ-MT - APL: 00046471020158110041 155289/2016, 

Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de 

Julgamento: 13/12/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

23/01/2017) Perfilhando este entendimento, rejeito a preliminar em voga. 

No que concerne à alegada litispendência, não pôde este juízo ter acesso 

aos autos de n. 1003093-86.2019.8.11.0007, que supostamente tramita 

perante o TJMT, para verificar a alegada identidade. Além disso, nos 

termos do art. 337, VI, do CPC, tal ônus incumbe ao réu, que, no caso 

vertente, nada comprovou, implicando na rejeição desta alegação. 

Outrossim, como já destacado na decisão de ID 21952504, é vedada a 

concessão da tutela de urgência pretendida, em razão dos reflexos 

pecuniários que seriam advindos do deferimento do pedido provisório, 

ainda que em sentença, em razão do disposto no art. 14, §3º, da Lei de 

Mandado de Segurança[2], que deve ser interpretado de forma conjunta 

ao art. 7, §2º, da mesma lei, e com artigos 1º[3] e 2º-B[4], da Lei 9.494/97. 

Sendo assim, por expressa vedação legal, indefiro o reiterado pedido de 

tutela apresentado na petição de ID 28736361. Superadas as questões 

pendentes, passo a versar sobre o mérito. A pretensão do requerente 

encontra amparo em diversos dispositivos normativos contidos na Lei 

Complementar Nº 320, de 30 de junho 2008, os quais, para bem elucidar 

seus conteúdos, os transcrevo abaixo: Art. 8º O ingresso na Carreira dos 

Docentes da Educação Superior será feito exclusivamente, mediante 

habilitação em concurso público de provas e títulos, para o nível inicial da 

classe, de acordo com a titulação e de acordo com o edital aprovado pelo 

Conselho Universitário - CONSUNI. § 1º Para inscrição no concurso a que 

se refere este artigo será exigido: I - Diploma de Graduação plena em 

curso superior para classe de Professor Auxiliar; II - Diploma de Mestrado 

para classe de Professor Assistente; III - Diploma de Doutorado para a 

classe de Professor Adjunto. § 2º O ingresso na Carreira dos Docentes 

da Educação Superior será em regime de Tempo Parcial, com carga 

horária de 20 (vinte) horas ou 30 (trinta) horas semanais de trabalho, ou 

Tempo Integral, em Dedicação Exclusiva. § 3º Para o ingresso na Carreira 

dos Docentes da Educação Superior deverá ser adotado, 

preferencialmente, o regime de Tempo Integral, em Dedicação Exclusiva. 

Art. 14 O regime de trabalho de Tempo Integral, em Dedicação Exclusiva, é 

o regime preferencial de trabalho docente na UNEMAT. § 1º O docente, em 

regime de trabalho de Tempo Integral, em Dedicação Exclusiva terá as 

suas atividades distribuídas entre o ensino, a pesquisa, a extensão e, 

eventualmente, gestão acadêmica, tendo 12 (doze) horas/aula semanais. 

(...) Art. 17 Todo integrante da Carreira dos Docentes da Educação 

Superior terá direito à alteração de regime de trabalho para tempo integral, 

com dedicação exclusiva, mediante solicitação formal à instância 

competente. Art. 20 Os docentes em cargos de gestão universitária 

deverão exercer a função em regime de trabalho de Tempo Integral, em 

Dedicação Exclusiva, e ser efetivos da Carreira dos Docentes da 
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Educação Superior. Da leitura destas normas, depreende-se que é direito 

do docente vinculado à UNEMAT requerer, em qualquer momento, a 

alteração de seu regime de trabalho para dedicação exclusiva, regime 

este preferencial. Todavia, se exercente de função de gestão 

universitária, deverá estar sob regime de trabalho de Tempo Integral, em 

Dedicação Exclusiva. Demonstrando o preenchimento deste requisito, o 

requerente colacionou a Portaria n. 1926/2019, que o designou como 

Coordenador do Curso de Direito – Turma Fora de Sede, no Campus de 

Alta Floresta, pelo período de 01/08/2019 a 08/03/2021 (ID 21564891). Em 

complementou, trouxe o Edital Complementar n. 005/2019, referente ao 

Edital n. 003/2019, que publicou o resultado de sua eleição como 

Coordenador do Curso de Direito (ID 21564893), elidindo qualquer dúvida 

quanto ao exercício desta função. Logo, comprovada a nomeação para a 

função de gestão universitária, aplicável o disposto no caput do art. 20, e, 

por conseguinte, é impositiva a procedência do pedido, fazendo jus o 

requerente à alteração de seu regime de trabalho para o de dedicação 

exclusiva, sob pena de enriquecimento indevido do requerido, ao 

remunerar a menor o requerente. Ressalto que o exercício de função de 

gestão é fato incontroverso nos autos, o que, por si só já justifica a 

alteração de regime pretendida. Não bastasse esta função, o requerente 

ainda logrou êxito em demonstrar que antes mesmo do pedido 

administrativo já se dedicava à pesquisa e à extensão, como comprovado 

sob ID 21564635, nas áreas de direitos humanos, justiça e educação e 

direitos humanos e meio ambiente, e sob ID 21564635, pela Portaria n. 

3180/2017, figurando como colaborador do projeto “Capacitação de 

lideranças em ambientes democráticos – Cidadania Ativa”. Destarte, é de 

rigor o reconhecimento do direito à alteração do regime de trabalho do 

requerente para dedicação exclusiva, inclusive quanto aos efeitos 

pecuniários. Por entender oportuno, trago à baila: REEXAME NECESSÁRIO 

COM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE 

APOSENTADORIA - SERVIDORES PÚBLICOS - UNEMAT - REGIME DE 

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - ARTIGO 40, PARÁGRAFO 3º CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2002 - PRESCRIÇÃO - DATA DA 

PUBLICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - ARTIGO 20, PARÁGRAFO 4º DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. O 

servidor púbico estadual de universidade estadual que, à época de seu 

pleito aposentatório, exercia a atividade docente naquele estabelecimento 

de ensino superior pelo regime de “dedicação exclusiva”, tem o direito de 

perceber seus proventos com base na carga horária de trabalho 

equivalente a 40 (quarenta) horas semanais, porque, à míngua de 

previsão específica nesse sentido na Lei Complementar nº 100/2002, 

aplica-se ao caso a regra geral prevista no artigo 40, parágrafo 3º, da 

Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça entende que nas 

Ações que tem por objeto a revisão do ato de aposentadoria, a prescrição 

atinge o próprio fundo de direito, sendo que a data de início do prazo 

prescricional é a publicação do ato de aposentadoria. Nas causas em que 

for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser 

fixados de forma eqüitativa pelo juiz, consoante o art. 20, parágrafo 4º do 

Código de Processo Civil. (Apelação / Reexame Necessário 34598/2010, 

DR. ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/09/2011, Publicado no DJE 20/09/2011) (TJ-MT - REEX: 

00345985120108110000 34598/2010, Relator: DR. ANTÔNIO HORACIO DA 

SILVA NETO, Data de Julgamento: 13/09/2011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 20/09/2011) Ainda que em sentido inverso à prova 

dos autos, pertinente a análise da seguinte ementa, a fim de constatar 

que, havendo prova do desempenho de atividades de pesquisa e 

extensão, devida é a remuneração correspondente ao regime de 

dedicação exclusiva: APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 

– PROFESSORA EFETIVA ESTADUAL – REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO 

DE ATIVIDADE EM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – ÔNUS DA PROVA DA 

AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES 

DE PESQUISA E EXTENSÃO NOS MOLDES ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 

14, § 1º DA LC 320/2008 – NECESSIDADE DE CONTROLE DAS 

PRÓ-REITORIAS DO CUMPRIMENTO DO REGIME - IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO. Cabe à parte autora provar o 

preenchimento dos requisitos previstos em lei municipal para fazer jus ao 

adicional decorrente de regime de dedicação exclusiva, demonstrando, 

assim, a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, do 

CPC). Ausente prova segura nos autos de realização de atividades de 

extensão e pesquisa nos moldes estabelecidos no art. 14, § 1º, da Lei 

Complementar nº 320/2008, é de se reconhecer a improcedência do 

pedido de recebimento de remuneração sob regime de dedicação 

exclusiva. (TJ-MT - APL: 00052024020128110006 71788/2015, Relator: 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2016, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2016) Friso também 

que não há ofensa ao enunciado da Súmula n. º 339, do STF, porquanto 

não está este juízo a majorar vencimento de servidores, ato privativo de 

poder legislativo, mas a suprir lesão decorrente da omissão do Poder 

Executivo, ao não conceder ao requerente a alteração de regime 

pretendida, ao alvedrio da lei e a despeito de possuir dotação 

orçamentária, em conformidade com o documento sob ID 28736362. 

Quanto aos efeitos pecuniários, entendo cabível a retroatividade desde o 

pedido administrativo, por força da vedação ao enriquecimento sem causa 

já comentada, pois, desde que integrante de projeto de pesquisa 

devidamente instaurado, a partir de 01/07/2017 (ID 28736362), o 

requerente já deveria estar sendo remunerado de acordo com o regime de 

dedicação exclusiva. Contudo, para todos os fins, pelos limites da 

postulação, a retroação de se pautar à data do pedido administrativo, em 

25/02/2019, quando foi devidamente protocolado. Neste sentido: DIREITO 

ADMINISTRATIVO. DUPLA APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 

MILITAR DEVIDA AOS QUE CUMPREM JORNADA DE 40 HORAS 

SEMANAIS. REQUISITO COMPROVADO PELOS AUTORES NA 

INATIVIDADE DESDE ANTES DO ADVENTO DA EC 41/2003. DIREITO À 

PERCEPÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRINCÍPIO DA PARIDADE. 

RETROAÇÃO DEVIDA. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO SOB O MESMO FUNDAMENTO. 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA INICIADA DESDE QUANDO EXIGÍVEL O 

PAGAMENTO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. (...) (TJ-BA - APL: 

00398406820018050001, Relator: Maria do Socorro Barreto Santiago, 

Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2016) APELAÇÃO 

CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JÚLIO DE CASTILHOS. CARGO 

DE FISIOTERAPEUTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO DO 

ADICIONAL E POSTERIOR CONCESSÃO, TUDO COM BASE EM LAUDOS 

ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS TAREFAS 

EXERCIDAS PELA SERVIDORA. DIFERENÇAS SALARIAIS. RETROAÇÃO. 

CABIMENTO. (...) Assim, tendo a parte autora sempre exercido as mesmas 

atividades e no mesmo local de trabalho, há direito à retroação do ato 

administrativo para abarcar o período de supressão da vantagem. 

RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70055994826 RS, Relator: José Luiz 

Reis de Azambuja, Data de Julgamento: 13/11/2013, Quarta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/11/2013) Ante o exposto, 

julgo procedente o pedido, determinando ao ente requerido que promova 

os atos administrativos necessários à mudança do regime de trabalho do 

requerente para o de Dedicação Exclusiva, publicando o correspondente 

ato administrativo, em até 15 (quinze) dias, contados do trânsito em 

julgado, contemplando as vantagens e benefícios inerentes ao cargo, de 

forma retroativa, até 25.02.2019. Por conseguinte, extingo o feito, com 

resolução de mérito. Indefiro o reiterado pedido de tutela de urgência, nos 

termos da fundamentação. Deixo de aplicação multa diária em caso de 

descumprimento, por entender que há meios mais efetivos para a 

obtenção de resultado prático equivalente, como, por exemplo, o bloqueio 

de verbas públicas ou a apuração de crime de desobediência. Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários no importe de 10% (dez por cento) 

do benefício econômico obtido pelo autor, consistente na diferença de 

remuneração do regime parcial para o regime de dedicação exclusiva, 

contada da data do protocolo administrativo do pedido em 25.02.2019 até a 

data desta sentença, por analogia à Súmula 111, do STJ, aplicável a feitos 

de natureza previdenciária. Sem custas. Havendo o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido em até 15 (quinze) dias, certifique-se e arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 10 de março de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito [1] 

http://portal.unemat.br/media/files/Demosntrativo_Rendimentos_01_Janeiro

_2020.pdf [2] Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o 

mandado, cabe apelação. § 3º A sentença que conceder o mandado de 

segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que 

for vedada a concessão da medida liminar. [3] Art. 1º Aplica-se à tutela 

antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o 

disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de 

junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 

1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992. [4] 

Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, 

inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão 
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de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias 

e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em 

julgado. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001791-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001791-90.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): ARNALDO DA SILVA BRITO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos 

etc. Diante da comprovação de pagamento, defiro o requesto de ID 

28925492, devendo-se expedir alvará de levantamento do montante 

depositado, a fim de que seja transferido para a conta bancária informada 

no petitório. Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo 

a execução pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios pendentes. Publique-se. Registre-se. 

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

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004539-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO LOURENCO DE OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1004539-61.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA REU: BENEDITO LOURENCO 

DE OLIVEIRA Vistos, etc. Em sua maioria, nego provimento aos embargos 

opostos pela parte autora sob ID 27399216, haja vista a inexistência de 

contradição na sentença impugnada, à medida que o embargante defende 

que a intimação para apresentação de alegações finais é ato 

imprescindível à regularidade do procedimento, o que não se adequa ao 

ordenamento jurídico, mormente quando o feito foi julgado 

antecipadamente, com lastro nas provas documentais encartadas aos 

autos, suficientes para dirimir a controvérsia. Ademais, defende que a 

sentença foi omissa, ao não deliberar acerca do pedido de habilitação da 

Defensoria Pública na qualidade de representante do réu. Todavia, o réu já 

havia apresentado contestação por advogado particular (ID 18516507) e a 

posterior alteração de sua representação, com o devido cadastramento da 

Defensoria Pública apenas em momento posterior não lhe acarretou 

qualquer prejuízo até a prolação de sentença, uma vez que, friso, o feito 

foi julgado antecipadamente e, como é inerente ao julgamento antecipado, 

ao réu foi concedida a oportunidade apenas de apresentar resposta, que 

o fizera regularmente. Estando o julgamento antecipado previsto na lei 

adjetiva em vigência e não havendo qualquer fundamento a justificar 

eventual alegação de cerceamento de defesa, inexistindo prejuízo, não há 

que se falar em nulidade ou motivo para retoque ou integração do 

decisum. Há apenas uma questão que merece ser retificada, a fim de 

afastar qualquer alegação de prejuízo pelo réu, qual seja a tardia 

habilitação, com a consequente intimação apenas após o trânsito em 

julgado. Assim, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado sob ID 

25350774 e restauro o prazo recursal para todos os envolvimentos, 

extirpando qualquer prejuízo eventualmente existente. Alheia a essa 

questão, verifica-se que as matérias desafiadas nos embargos de 

declaração devem ser objeto de recurso específico, já que consiste em 

irresignação da parte recorrente à decisão proferida, não cabendo em 

sede de embargos de declaração, ainda que se fale em efeitos 

infringentes, a modificação de decisão com a qual a parte não concorda. 

Pelo exposto, conheço e provejo, em parte, os aclaratórios apenas para 

tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado e restaurar o prazo 

recursal. Quanto às demais hipóteses de cabimento alegadas, por não 

vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

nego provimento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 10 de 

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

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003367-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CRISTINA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINES ROBERTO TARIGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003367-21.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: LUCIANA CRISTINA PEREIRA REQUERIDO: GINES ROBERTO 

TARIGA Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Luciana Cristina Pereira contra a sentença de ID 21207970, alegando que 

houve erro material ao julgar improcedente o pedido de condenação do réu 

ao pagamento de cláusula penal, por ausência de comprovação de sua 

existência. Intimada para manifestação, a parte embargada nada 

manifestou (ID 29465970). É a síntese. Decido. Certificada a 

tempestividade (ID 26707182) conheço do recurso, vez que adequado. No 

mérito, todavia, não merece retoque a sentença, porquanto não há erro 

material a ser retificado, sendo que pretende a parte embargante, em 

verdade, suprir falha na apresentação de provas, mediante a juntada de 

folha de contrato que não constava no momento da postulação. Não 

tratando-se de prova nova, não cabe agora a embargante postular a 

alteração da sentença, com a reforma de um dos pedidos de mérito, 

mediante a juntada integral do instrumento contratual. Se o aludido pedido 

foi julgado improcedente por não comprovação da existência da 

penalidade, somente assim se procedeu porque a requerente decaiu com 

relação a seu ônus processual (art. 373, I, do CPC). Proceder de forma 

diversa acarretaria grave ofensa à segurança jurídica e a todo o tramite 

processual, surpreendendo a parte contrária por prova juntada após o 

encerramento da fase de conhecimento, sem que haja permissão legal 

para tanto, pois, como já registrado, esta prova sempre esteve a 

disposição da parte embargante. Desta feita, não há erro material a ser 

sanado, cabendo à parte embargante veicular sua irresignação pela via 

adequada, caso repute necessário, ainda que diante dos esclarecimentos 

ora prestados. Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos 

presentes embargos declaratórios. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 

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

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001293-86.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUIMAR SIQUEIRA DE AMORIM - ME (REQUERIDO)

Cleonete Ferreira de Araújo (REQUERIDO)

RUIMAR SIQUEIRA DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001293-86.2020.8.11.0007 Vistos. 1 - Cumpra-se 
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da forma deprecada, servindo esta como mandado. 2 - Após, observadas 

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

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 17 de março de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003768-49.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ SOUZA ANTONIOLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003768-49.2019.8.11.0007 Vistos. Especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, sua relevância 

e pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intimem-se. 

Alta Floresta, MT, 16 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001409-29.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANI REGINA DRESCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001409-29.2019.8.11.0007 Intime-se a parte autora, 

para no prazo de 15 (dias), emendar a petição de cumprimento de 

sentença, juntando demonstrativo discriminado e atualizado do crédito 

conforme leciona o art. 523 do Código de Processo Civil, bem como seus 

demais requisitos. Alta Floresta, MT, 16 de março de 2020 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002494-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002494-84.2018.8.11.0007 Vistos. 1) EXPEÇA-SE 

ofício ao requerido (AUTEX - SINOP c/c procuradoria), com URGÊNCIA, 

para que, no prazo de 48 horas, implante o benefício ao autor, sob pena 

de pagamento de multa diária, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), e, incidência no crime de desobediência, devendo o requerido 

juntar aos autos o respectivo comprovante. 2) Após, CUMPRA-SE 

conforme determinado na decisão sob o ID 27089640. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 16 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000968-48.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDENIR AUGUSTO CECON - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000968-48.2019.8.11.0007 Vistos. Defiro o pedido 

retro, para o fim de determinar o redirecionamento da Execução Fiscal em 

face do sócio administrador da pessoa jurídica executada, WALDENIR 

AUGUSTO CECON– CPF: 460.509.811-91, conforme exposto naquele 

petitório. Em consequência, determino a retificação do polo passivo, para o 

fim de incluir junto ao sistema Pje. Após o cumprimento do ato citatório (e o 

decurso do prazo para pagamento do débito ou oferecimento de bens em 

penhora). Cumpra-se, expedindo-se o necessário, após, conclusos para 

as deliberações necessárias. Alta Floresta, MT, 16 de março de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000203-43.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LISBOA & CIA LTDA - EPP OAB - 74.159.153/0001-12 (REPRESENTANTE)

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000203-43.2020.8.11.0007 Vistos. RECEBO o 

presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 

COMUNIQUE-SE ao distribuidor da instauração do incidente, para as 

anotações devidas (art. 134, § 1º, do CPC). CITE-SE o sócio (JOÃO 

CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO), atentando-se para o endereço 

28212741 - Pág. 4, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se e 

requerer as provas cabíveis (art. 135, do CPC). Decorrido o prazo acima 

com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte autora 

para manifestar-se em 05 (cinco) dias, após, conclusos. Intime-se. Às 

providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 16 de março de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002218-19.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CALICCHIO SANTOS (EXECUTADO)

MAGIL REPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

HELDA LEAL DE ARUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002218-19.2019.8.11.0007 Vistos. 1) Defiro o 

pedido retro, determinando seja expedido Edital para a citação da parte 

executada, MAGIL REPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 

16.958.032/0001-34 (EXECUTADO)MARCELO CALICCHIO SANTOS - CPF: 

616.884.791-04 (EXECUTADO)HELDA LEAL DE ARUJO - CPF: 

043.000.271-88 (EXECUTADO), com prazo de 30 (trinta) dias para 

responderem à inicial, nos termos da decisão de Id n. 20461556. 

Transcorrido "in albis" o prazo do item "1", sem manifestação , NOMEIO 

como curador especial dos requeridos a pessoa do Defensor Público, que 

deverá ser intimado pessoalmente para apresentação de resposta, no 

prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Alta Floresta, MT, 16 de março de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003188-19.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMADAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REU)

EMANUEL MARCOS DA SILVA (REU)

JOSIANE DA SILVA MIGUEL (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003188-19.2019.8.11.0007 Vistos. Considerando a 

manifestação da parte autora pelo julgamento antecipado da lide, 

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

manifestar-se acerca do interesse na produção de outros meios de 

provas, justificando a sua pertinência, sob pena de preclusão. 

Transcorrido in albis o prazo acima estabelecido, CERTIFIQUE-SE e 

façam-se os autos conclusos, devidamente triados para sentença. Às 

providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 17 de março de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004027-44.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004027-44.2019.8.11.0007 Vistos. Considerando a 

informação do causídico de falecimento do autor (ID 0053199), determino a 

suspensão do processo e concedo o prazo pugnado de 05 (cinco) dias 

para apresentação de certidão de óbito e demais requerimentos. Após, 

conclusos. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 17 de março 

de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000203-43.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LISBOA & CIA LTDA - EPP OAB - 74.159.153/0001-12 (REPRESENTANTE)

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO - ME (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

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

pagamento no prazo de 5 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001302-48.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001302-48.2020.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de 

pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição do 

indébito e danos morais, ajuizada por DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS 

em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECEBO a petição 

inicial. Defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Verifica-se que o presente caso trata 

de relação de consumo. Desse modo, no que concerne à matéria 

probatória, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei 8.078, determino a inversão 

do ônus da prova em favor dos consumidores. Ademais, nos termos do 

art. 334 do CPC, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 28/05/2020, 

às 12horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

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

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

acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

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

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

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

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

audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da 

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

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

verdadeiros os fatos articulados pelos autores (CPC art. 344). Decorrido o 

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

réplica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 17 de 

março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121376 Nr: 236-26.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Monteiro da Costa

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

estes autos com o fito de:

I) certificar a tempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

de Fls. 146/151;

II) intimar a Parte Autora, na figura de seus Advogados, para 

manifestar-se sobre o excesso de execução ali apontado, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnando o que entender pertinente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137723 Nr: 1744-70.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Renner S/A

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

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:18.017-A

 Vistos.

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de debito c/c 

indenizatória por danos morais e pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela proposta por Joelia dos Santos em face da Loja Renner S/A.

 Sob a fl.179 a requerida requereu a extinção do feito, eis que houve o 

pagamento da condenação.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Requerida efetuou o pagamento, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Outrossim, PROCEDA a Secretaria de Vara com as medidas necessárias 

para a vinculação dos valores depositados nos autos para a conta judicial 

referente a este feito. Após, EXPEÇA-SE alvará em favor da procuradora 

da requerente, atentando-se aos dados bancários indicados sob a fl.183.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE REQUERIDA.

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

de estilo.
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Às diligências. Cumpra-se.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187535 Nr: 6445-69.2019.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio da Silva Oliveira, Suzimara de Oliveira, Sidney 

Silva de Oliveira, Valneir Gomes de Aquino, Silvio de Oliveira, Cilene 

Cristina de Oliveira Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

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

estes autos com o fito de:

I) certificar a tempestividade dos Embargos Aclaratórios de Fl. 82, 

interpostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso;

II) encaminhá-los, via Correios, à PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, situada no endereço AV. REPÚBLICA DO LIBANO, nº 

2258, BAIRRO ALVORADA, CUIABÁ/MT – CEP 78048-200, para intimação 

da Sentença de Fls. 80/81, bem como para trazer suas contrarrazões aos 

embargos interpostos, nos prazos legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 466 Nr: 173-31.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Cereais Colorado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495/A

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

OAB:4.136-A

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

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

Advogados, para que proceda ao recolhimento das custas de distribuição 

da Carta Precatória para a Comarca de Nova Monte Verde/MT, visando a 

penhora e avaliação do bem indicado no feito (Matrícula nº 5.823 - Livro 

2-AE), mediante emissão de Guia disponível no site 

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

07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66120 Nr: 5605-11.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. DE VARGAS COMÉRCIO, Hugo Leonardo 

Carvalho Favarin, Rosilei Adriana de Vargas

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BELLON - 

OAB:93796

 Vistos.

Defiro a pesquisa de veículos em nome dos executados (CPF: 

945.406.241-72 Rosilei Adriana de Vargas e CPF: 011.986.011-24 Hugo 

Leonardo Carvalho Favarin), via RenaJud. Em caso positivo, determino, 

desde já, a restrição de transferência daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Outrossim, INDEFIRO a decretação de indisponibilidade de bens dos 

devedores, tendo em vista que esta Magistrada não possui acesso a 

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

 Neste diapasão, INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento 

no feito, sob pena de suspensão dos autos nos termos do art. 921, III do 

CPC/15.

Cumpra-se. Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92135 Nr: 5942-63.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaira do N. Santos

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Zaira do N. Santos

Valor das Custas Processuais:R$ 562,38

Prazo para pagamento:05

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

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

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

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

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96477 Nr: 4928-10.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel e Cassia Dias Ltda - ME, Wagner 

Aparecido Figueiredo Maciel, Franciela de Cássia Dias Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: camila dias g. lopes dos 

santos - OAB:56709/DF, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:13994-A/MT, Melori Estela Favetti - OAB:20251/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT

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

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

Advogados, para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão ao teor do Art. 921, III, 

§§ 1º e 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98163 Nr: 6728-73.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Medeiros da Silva

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...)Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública 

Municipal de Alta Floresta-MT em face de José Medeiros da Silva. Busca a 

parte exequente receber o seu crédito, inscrito na CDA´s nº6954, 6955 e 

6956 ambas do ano de 2011, no valor originário de R$ 1.202,25 Recebida 

a inicial, ordenada a citação em 08 de março de 2012 (fl.13). Expedidas 

carta AR, a diligência retornou negativa pelo motivo “não existe o Nr.”, 

fls.19 Intimada, a parte exequente, requereu a citação por Oficial de 

Justiça, a fim de quitar o débito existente (fl.20), sendo inexitosa conforme 

fl.29. Com ciência da não localização da parte executada, esta requereu a 

suspensão do feito (fl.30). Houve o decurso de mais de 1 (um) ano sem a 

apresentação do endereço ou bens penhoráveis da parte executada, 

fls.32/34 Após permanecer por mais de 5 anos no arquivo, sem baixa na 

distribuição, os autos foram desarquivados. Com vista dos autos, a parte 

exeqüente manifestou às fls.37 Vieram os autos conclusos. Portanto, 
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decorridos mais de 05 (cinco) anos, contados do término do prazo de 

suspensão processual (de um ano), impõe-se o reconhecimento da 

prescrição quinquenal. Ante o exposto, DECRETO A PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da presente execução fiscal e JULGO EXTINTO o feito, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC. 

Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE OS AUTOS À 

EXEQUENTE PARA BAIXA ADMINISTRATIVA DO DÉBITO, e, após, ao 

ARQUIVO, com as baixas pertinentes, eis que a demanda não está sujeita 

à remessa necessária (inciso I, §3º, art. 496, NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100149 Nr: 1686-09.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Horacio Benedito Santos de Oliveira

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO JUNIO GONÇALVES 

DE MORAES - OAB:26449/O, Tatiane Alves Salles dos Santos - 

OAB:23084-O/MT

 Vistos.

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

Município de Alta Floresta em desfavor de Horácio Benedito Santos de 

Oliveira.

Sob as fls.63/67 a exequente requereu a extinção do feito, eis que houve 

o pagamento das CDA`s n° 500/12, 501/2012 e 502/2012 que ensejaram a 

presente demanda, bem como o levantamento dos valores depositados 

nos autos.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

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

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

Outrossim, PROCEDA a Secretaria de Vara com as medidas necessárias 

para a vinculação dos valores depositados nos autos para a conta judicial 

referente a este feito. Após, EXPEÇA-SE alvará em favor da procuradora 

da exequente, atentando-se aos dados bancários indicados sob as 

fls.63/64.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA.

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

de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103955 Nr: 5708-13.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar Alves e Cia Ltda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Alves da Silva - 

OAB:19004

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão de fl. 76. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 90 (noventa) dias.

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

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

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

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174489 Nr: 6165-35.2018.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W Companhia Global do Varejo

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:18.017-A

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

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

Advogados, para manifestar-se sobre os cálculos apresentados em 

relação aos honorários sucumbenciais (Fls. 306/307), no importe de R$ 

2.521,18 (dois mil, quinhentos e vinte e um reais e dezoito centavos), no 

prazo de 15 (quinze) dias, depositando em Juízo tal montante em caso de 

concordância, no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121051 Nr: 8279-83.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cilmara Aparecida Terres Passarini, Maria 

Renilda Leal dos Santos

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

- OAB:8.123/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Dias Paiva - 

OAB:15513-O, Taciane Fabiani - OAB:17355-B

 Vitos.

DEFIRO o pedido de consulta, via sistema INFOJUD, que será feita em 

gabinete, com o objetivo de obter as três últimas declarações de imposto 

de renda da executada (CPF: 823.317.311-87).

Sobrevindo declarações de imposto de renda, o processo deverá tramitar 

sob segredo de justiça daí em diante, em virtude da juntada de dados 

sigilosos da executada, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive, perante o Sistema Apolo.

Por fim, com a juntada das informações do sistema INFOJUD se for o caso, 

INTIME-SE à exequente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127234 Nr: 3676-30.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Rosa dos Anjos Barbosa

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

- OAB:8.123/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1- DEFIRO o pedido de consulta, via sistema INFOJUD, que será feita em 

gabinete, com o objetivo de obter as três últimas declarações de imposto 

de renda da executada (CPF: 249.860.988-10).

Sobrevindo declarações de imposto de renda, o processo deverá tramitar 

sob segredo de justiça daí em diante, em virtude da juntada de dados 

sigilosos da executada, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive, perante o Sistema Apolo.

Por fim, com a juntada das informações do sistema INFOJUD se for o caso, 

INTIME-SE à exequente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

2- Outrossim, considerando que a parte exequente requereu o 

desbloqueio dos valores constado na fl. 121, valores esse irrisório, defiro 

o pedido, conforme extrato em anexo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57217 Nr: 1805-09.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Campeão Neto, Luzinete Batista de 

Oliveira Campião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

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

OAB:20342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/O, Wagner Silveira 

Fagundes - OAB:22276/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WAGNER SILVEIRA 

FAGUNDES, para devolução dos autos nº 1805-09.2008.811.0007, 

Protocolo 57217, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98078 Nr: 6639-50.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Reis da Silva

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE RENATO 

SALICIO FABIANO, para devolução dos autos nº 6639-50.2011.811.0007, 

Protocolo 98078, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 92349 Nr: 6107-13.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlucia Oliveira Trindade-Me

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 243.803 - RS (2012/0220459-0) 

RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA AGRAVANTE : CLÁUDIO 

ROBERTO LAUXEN ADVOGADO : AUGUSTO TERGOLINA SALTON E 

OUTRO (S) - RS058722 AGRAVADO : FAZENDA NACIONAL 

PROCURADOR : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - 

PR000000O DECISÃO Trata-se de agravo interposto por CLÁUDIO 

ROBERTO LAUXEN, contra decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 

3ª REGIÃO, que não admitiu recurso especial fundado na alínea a do 

permissivo constitucional, e que desafia acórdão assim ementado (e-STJ 

fls. 48/59): TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REDIRECIONAMENTO. 

DISSOLUÇAO IRREGULAR. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte, 

reiteradamente têm entendido pela possibilidade de responsabilização do 

gerente/administrador no caso de dissolução irregular da sociedade. Isto 

porque é seu dever, diante da , paralisação definitiva das atividades da 

pessoa jurídica, promover-lhe a regular liquidação. Não cumprido tal mister, 

nasce a presunção de apropriação indevida dos bens da sociedade. [...] 

Nesse sentido, aliás, o enunciado da Súmula n. 435 do Egrégio STJ: 

"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar 

no seu domicilio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, 

legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente." 

[...] Posto isto, defiro o pedido de fls. 95/97, para o fim de determinar o 

redirecionamento da Execução Fiscal em face da representante da 

empresa executada, Marlucia Oliveira Trindade – CPF: 858.773.366-49, 

conforme exposto naquele petitório. Em consequência, determino a 

retificação do polo passivo, para o fim de incluírem na capa dos autos e no 

sistema Apolo.Após o cumprimento do ato citatório (e o decurso do prazo 

para pagamento do débito ou oferecimento de bens em penhora), 

conclusos para análise dos demais pedidos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121045 Nr: 8274-61.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:22.165-A MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taciane Fabiani - 

OAB:17355-B

 Vistos.

1. INDEFIRO a decretação de indisponibilidade de bens da devedora, tendo 

em vista que esta Magistrada não possui acesso a Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens (CNIB).

 2. Neste diapasão, INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento 

no feito, sob pena de suspensão dos autos nos termos do art. 921, III do 

CPC/15.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 46723 Nr: 6229-65.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Martins Fagundes

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

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão de fl. 133. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 90 (noventa) dias.

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

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

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

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 94783 Nr: 3061-79.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aramis Luciano dos Santos

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

Município de Alta Floresta –MT em desfavor de Aramis Luciano dos 

Santos.

Sob as fls. 73/74 a exequente requereu a extinção do feito, eis que houve 

o pagamento das CDA`s n° 2772, 2773, 2774 e 2775 ambas do ano de 

2011 que ensejaram a presente demanda, bem como o levantamento dos 

valores depositados nos autos.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

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

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

Outrossim, considerando que a parte exequente requereu o desbloqueio 

dos valores para conta indicada na fl.73, tendo em vista que a obrigação 

fora satisfeita, DEFIRO o pedido, conforme extrato em anexo.

Por fim, PROCEDA a Secretaria de Vara com as medidas necessárias para 

a vinculação dos valores depositados nos autos para a conta judicial 

referente a este feito. Após, EXPEÇA-SE alvará em favor da procuradora 

da exequente e do executado, atentando-se aos dados bancários 

indicados sob a fl.73.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA.

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

de estilo.
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Às diligências. Cumpra-se.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95973 Nr: 4366-98.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Camargo Cordeiro

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

Município de Alta Floresta –MT em desfavor de Natanael Camargo 

Cordeiro.

Sob as fls. 91/94 a exequente requereu a extinção do feito, eis que houve 

o pagamento das CDA`s n° 3645, 3646, 3647, 3648 e 3649 ambas do ano 

de 2011 que ensejaram a presente demanda, bem como o levantamento 

dos valores depositados nos autos.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

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

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

Outrossim, PROCEDA a Secretaria de Vara com as medidas necessárias 

para a vinculação dos valores depositados nos autos para a conta judicial 

referente a este feito. Após, EXPEÇA-SE alvará em favor da procuradora 

da exequente, atentando-se aos dados bancários indicados soba fl.91.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA.

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

de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 92686 Nr: 954-62.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinete Jesus Lima Gonçalves

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão de fl. 83. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 90 (noventa) dias.

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

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

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

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95443 Nr: 3786-68.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Rodrigues de Souza

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão de fl. 130. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 90 (noventa) dias.

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

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

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

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97568 Nr: 6105-09.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 

FNDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionizio Francisco de Melo - Espólio, Maria 

Martins Conceição de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GUILHERME MOREIRA 

LIMA FREITAS - OAB:20808PA, EZEQUIAS MENDES MACIEL - 

OAB:16567PA, JOSÉ ALEXANDRE DOMINGUES GUIMARÃES - 

OAB:15148-A

 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação interposto.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Código de Processo Civil (Lei 

13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

Com razões recursais nos autos.

Intimado o requerido para apresentar contrarrazões, este quedou-se 

inerte, conforme certidão de fl. 79.

Portanto, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 48845 Nr: 909-97.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinete Jesus Lima Gonçalves

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

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão de fl. 103. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 90 (noventa) dias.

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

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

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

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001208-03.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA BEZERRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001208-03.2020.8.11.0007 Vistos. DEFIRO a 

gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da 
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Requerente (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 

99, da Lei 13.105/15. In casu, entendo por bem postergar a análise da 

tutela provisória requerida, para após a realização da perícia médica, a 

qual será designada no despacho saneador. CITE-SE a parte requerida, 

com o encaminhamento dos autos, devendo constar as advertências dos 

artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) dias. Após a 

apresentação da contestação ou escoado o prazo de resposta da parte 

requerida, certifique-se e intime-se a parte autora para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, façam os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 17 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001016-70.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELE BATISTA DE CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILI GALVAO ARANHA OAB - MT26233/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ OAB - MT26250/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUILHERME DA CRUZ OAB - MT25994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIQUE VIEIRA DE CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001016-70.2020.8.11.0007 Vistos RECEBO a inicial 

em todos os seus termos. DETERMINO primeiramente a INCLUSÃO da 

menor GABRIELE BATISTA DE CAMARGO como exequente no presente 

litígio, representada por sua genitora, VALDIQUE VIEIRA DE CAMARGO. O 

presente feito deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista o 

disposto no inciso II, do art.189 do CPC. DEFIRO a gratuidade de justiça 

diante da presunção de veracidade da afirmação da Exequente (pessoa 

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

despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. 

Haja vista que o título que embasa a pretensão executória detém natureza 

judicial (sentença), o presente procedimento reger-se-á pelas normas do 

art. 528 e ss. do Código de Processo Civil. CITE-SE pessoalmente a parte 

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

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, ou 

seja, o valor de R$ 23.080,97 (vinte e três mil e oitenta reais com noventa 

e sete centavos), acrescido de custas, se houver. Consigne-se no 

mandado direcionado a parte executada que, transcorrido o prazo de 15 

(quinze) dias previsto no art.523 do CPC sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Consigne-se ainda, a possibilidade da inclusão do nome nos 

órgãos de cadastro de inadimplentes (art. 782, §3º do CPC). Após, 

certifique-se o decurso do prazo “in albis”, a justificação ou a 

comprovação do pagamento e, na sequencia, intime-se a parte exequente 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias e conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 16 de março de 2020 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000976-25.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASTERRA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGROFLORESTAL LTDA 

- ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000976-25.2019.8.11.0007 Vistos. Defiro o pedido 

retro, para o fim de determinar o redirecionamento da Execução Fiscal em 

face do sócio administrador da pessoa jurídica executada, Celco Givanni 

dos Santos– CPF: nº 726.113.241-15, Leandro Estevam dos Santos – CPF 

nº 710.264.442-68 e Wagner Rocha do Nascimento – CPF nº 

005.801.791-76, conforme exposto naquele petitório. Em consequência, 

determino a retificação do polo passivo, para o fim de incluir junto ao 

sistema Pje. Após o cumprimento do ato citatório (e o decurso do prazo 

para pagamento do débito ou oferecimento de bens em penhora). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, e conclusos para as deliberações 

necessárias. Alta Floresta, MT, 16 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000754-62.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON SANTANA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000754-62.2016.8.11.0007 Vistos. Compulsando os 

autos, verifica-se que foram realizadas diligências, via Infojud e Bacenjud, 

conforme se infere dos Ids. 9258943 e 18434673 e 28712282, contudo 

naqueles endereços não foi possível localizar o veículo. Pelo exposto, 

OFICIE-SE o DETRAN conforme requerido sob Id. 29318790. Alta Floresta, 

MT, 16 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002215-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGIL REPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCELO CALICCHIO SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002215-64.2019.8.11.0007 Vistos. 1) DEIXO de 

apreciar o pedido sob o ID 30092525 para a restrição de transferência do 

veículo encontrado em nome do executado, vez que esta já fora realizada 

na ocasião da pesquisa, conforme se atém do extrato sob o ID 29600714. 

2) DEFIRO o pedido sob o ID 30092525 para penhora do bem encontrado 

(ID 29600714). Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar planilha de cálculo com valor remanescente da 

dívida, subtraído, para tanto, o valor constante do alvará sob ID 29735155, 

bem como, para que apresente nos autos a avaliação do veículo 

encontrado em nome do executado, por meio dos órgãos oficiais ou 

anúncios de venda divulgados nos meios de comunicação, nos termos do 

art. 871, IV, do CPC. 3) Com o aporte do determinado no item “2”, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora do bem apontado no extrato sob o ID 

10138649, a ser cumprido no endereço da parte executada, devendo este 

ser depositado em nome do exequente, nos termos do at. 840, II, § 1º, do 

CPC, e, no mesmo ato, INTIME-SE o executado da penhora e avaliação. 4) 

Lado outro, transcorrido in albis o prazo do item “2”, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar andamento no feito, sob pena de extinção. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 16 de março de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003443-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR LATER BOTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (REQUERIDO)

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003443-45.2017.8.11.0007 Vistos. Cuida-se de 

ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de 

restituição de quantia c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por Cezar 

Later Botura em face de Paloma Distribuidora de Veículos Ltda, FCA Fiat 

Chrysler Automóveis Brasil Ltda e Assaf & Assaf Ltda - EPP. Alega que 

em abril de 2013, sua genitora, Rosana de Oliveira Botura, adquiriu junto à 

loja revendedora Assaf (terceira requerida), o veículo zero quilometro 

Fiat/Palio Fire Economy, ano/modelo 2013/2013, placa OBI 4584, o qual 

estava à venda pela concessionária Paloma (primeira requerida), tendo 

sido fabricado pela terceira requerida. Ainda, que no ano de 2014, houve 

a aquisição do veículo pelo Autor, o qual o utilizou por aproximadamente 

03 (três) anos e aos 10/02/2017 o alienou a Gisleine Rosane Waltrich 

Ruaro Szunovski; contudo, houve problemas na transferência do veículo 

junto ao Detran. Dessa forma, em vistoria realizada pelo Detran, 

constatou-se que parte da numeração do chassi estava disforme, 

impedindo a transferência, sugerindo-se a possibilidade de problemas de 

fábrica durante o processo de gravação (conforme Ofício sob o Id 

11131101 e 1113110). Assim, encaminhou-se o veículo para periciamento 

junto à POLITEC/Sinop, sendo a conclusão no sentido da ausência de 

adulteração no chassi, mas sugerindo-se a remarcação do serial do 

chassi (Laudo sob o Id 11131251). Em consequência, realizou o distrato 

com a sra. Gislene, pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o 

que trouxe o seu endividamento. Requer a condenação das requeridas ao 

pagamento dos danos materiais, inclusive o pagamento do valor do veículo 

e sua entrega às requeridas, além dos danos morais. Em tutela de 

urgência, requer sejam as requeridas condenadas a entregar-lhe um 

veículo reserva com as mesmas características do veículo negociado e 

que recebem-no como depositárias. Com a inicial vieram diversos 

documentos. Recebida a inicial, foi deferida a Gratuidade de Justiça, 

designada audiência de conciliação e postergada a análise do pleito de 

tutela provisória para após a instalação do contraditório (Id 12076511). 

Realizada a audiência inicial, restou infrutífera a conciliação (Id 15456057). 

A parte requerida FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda apresentou 

Contestação (Id 15873062). Em preliminar de mérito alegou sua 

ilegitimidade passiva, posto que ausente qualquer vício de fabricação e o 

Detran é o órgão competente para realizar a regularização do veículo. 

Dessa forma, somente incumbiria à requerida emitir a Carta de Laudo do 

veículo, confirmados os dados desse, a fim de que o Detran realize sua 

regularização, nos termos do artigo 114, §2º do Código de Transito 

Brasileiro. No mérito, a ausência de ato ilícito, eis que não houve vício de 

fabricação ou falha na prestação de serviço. Em consequência, ausência 

do dever de indenizar. Subsidiariamente, seja determinada a correção do 

suposto vício no veículo, em detrimento de sua substituição, tendo em 

vista o longo período de uso (mais de seis anos). Na sequência, a 

requerida Assaf & Assaf Ltda - EPP apresentou Contestação (Id 

15880771). Em sede preliminar, alegou a ilegitimidade ativa ad causam, eis 

que intermediou o negócio com a genitora do Autor, a qual adquiriu o 

veículo. Logo, aquela seria a parte legítima para pugnar pela rescisão 

contratual e consequente restituição do valor pago e indenização por 

danos materiais e morais, a qual objetiva o Autor. Ainda, alegou sua 

ilegitimidade passiva ad causam, eis que quando intermediou a compra e 

venda do veículo, aos 16/04/2013, houve a efetiva tradição e 

transferência do veículo para a genitora do Autor. Logo, cumpriu com sua 

obrigação. Ainda, considerando-se que trata-se de bem durável, o prazo 

decadencial para alegar suposto vício no veículo transcorreu decorridos 

90 (noventa) dias da transação. Por fim, a inadequação da via eleita, eis 

que busca o Autor a rescisão contratual e consequente restituição do 

valor pago e indenização por danos materiais e morais. Todavia, o negócio 

original foi celebrado entre a genitora do Autor e a concessionária Paloma, 

sendo intermediado pela ora requerida. No mérito, alega a ausência de 

qualquer ato ilícito praticado pela requerida, eis que não restou 

comprovado qualquer vício na transação por si intermediada; tanto é que 

houve a efetiva transferência do veículo em nome da genitora do Autor. 

Ainda, a ausência de vício ou fabricação no veículo. Em consequência, a 

ausência do dever de indenizar. Pela requerida Paloma Distribuidora de 

Veículos Ltda não houve a apresentação de contestação (Id 17586989). 

Impugnação às contestações (Id 18148089). Oportunizado as partes se 

manifestarem sobre o seu interesse na produção de outros meios de 

provas, o Autor requereu a produção de prova oral em audiência, a prova 

documental, consistente na expedição de ofício à Ciretran de Sinop/MT, 

para que apresente cópia do primeiro decalque do chassi do veículo, 

realizado por aquele órgão quando houve a compra pela genitora do 

Autor, Rosana de Oliveira Botura, em abril de 2013 e a produção de prova 

pericial, para constar a existência (ou não) de alteração no chassi do 

veículo. Pela requerida Assaf & Assaf Ltda – EPP houve do requerimento 

da produção de prova oral em audiência. Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. Visando preparar o feito para o seu julgamento, 

passo à análise das preliminares arguidas e à fixação dos pontos 

controvertidos. Inicialmente, decreto a REVELIA da requerida Paloma 

Distribuidora de Veículos Ltda eis que, devidamente citada, não 

apresentou contestação (Id 17586989). Ainda, REJEITO as preliminares de 

ilegitimidade passiva ad causam arguidas pelas requeridas FCA Fiat 

Chrysler Automóveis Brasil Ltda e Assaf & Assaf Ltda – EPP, eis que se 

confundem com a análise meritória. Com efeito, considerando-se os 

princípios inerentes à relação consumeirista, tem-se que todos os agentes 

que integram a relação de consumo (fabricante, concessionária, loja 

revendedora) são solidariamente responsáveis por ações ou omissões 

dolosas ou culposas que tragam prejuízos ao consumidor. Ainda, REJEITO 

a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam eis que o Autor é o atual 

proprietário e possuidor do veículo, pelo que, detém a legitimidade para 

pleitear a rescisão contratual e restituição dos valores pagos, bem como 

indenização dos supostos prejuízos. Em consequência, REJEITO a 

preliminar de inadequação da via eleita. Doutro lado, apesar da existência 

de relação consumeirista entre as partes, indefiro o pedido de inversão do 

ônus probatório. Isto porque, alega o autor que o vício no produto consistiu 

na existência de numeração de chassi disforme, o que impediu a 

transferência do veículo. Todavia, considerando-se a prova documental já 

produzida pelo Autor, em especial a vistoria realizada pelo Detran e a 

perícia realizada pela POLITEC, não há hipossuficiência probatória por 

parte do Autor, no presente caso. Igualmente, indefiro o pedido de 

realização de perícia mecânica, eis que seria inócua, tendo em vista que já 

houve o periciamento do veículo junto ao órgão oficial (POLITEC/Sinop - 

Laudo sob o Id 11131251), o qual atestou a ausência de adulteração no 

chassi do veículo. Ainda, considerando-se o decurso do tempo decorrido 

entre a compra e venda do veículo pelo Autor (ano de 2014), a ausência 

de qualquer comprovação do Autor quanto à inadequação do veículo para 

o seu uso regular e a ausência de requerimento para que as requeridas 

sanassem o problema indicado na perícia, através da remarcação do 

serial do chassi, tem-se ausentes os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, conforme expresso no artigo 300 do CPC, pelo que a 

INDEFIRO. ISTO POSTO, fixo como ponto controvertido a existência de 

vício de fabricação no veículo consistente na numeração de chassi 

disforme. Em consequência, defiro a produção de prova oral em audiência, 

bem como a prova documental, isto é, além dos documentos já juntados 

aos autos, a EXPEDIÇÃO de ofício à Ciretran de Sinop/MT, para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, apresente CÓPIA do primeiro decalque do chassi 

do veículo, realizado por aquele órgão quando houve a compra pela 

genitora do Autor, Rosana de Oliveira Botura, em abril de 2013. Após a 

juntada aos autos desse documento, INTIME-SE as partes para 

manifestação, pelo prazo comum de 10 (dez) dias e conclusos. Por fim, 

visando o aperfeiçoamento do exercício do contraditório e ampla defesa, 

concedo às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que indiquem 

outros pontos controvertidos a serem objeto de atividade processual 

probatória, justificando sua pertinência, sob pena de preclusão. Cumpridas 

TODAS as determinações e certificado o decurso dos prazos acima, 

voltem-me conclusos para designação de audiência instrutória. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 16 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002345-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002345-88.2018.8.11.0007 Vistos. 1) INDEFIRO a 

penhora de 20% do salário do executado, pelos mesmos fundamentos da 

decisão de Id. 28484454. 2) Considerando a recente mudança de 

entendimento desta magistrada, tendo em vista as inúmeras 

manifestações das partes exequentes em execuções diversas, 

apontando a impossibilidade de indicação da conta bancária do executado 

sobre a qual se pretende o bloqueio de ativos financeiros via Sistema 

BACENJUD, REVOGO parcialmente a decisão de Id.28484454, e por 

consequência DEFIRO o pedido. Assim, nos termos do art. 854 do Código 

de Processo Civil, sem dar ciência à parte contrária, nesta oportunidade, 

realizo ordem junto ao Sistema BACENJUD de indisponibilidade de ativos 

financeiros existentes em conta de titularidade da parte executada (CPF: 

017.753.531-84), até o valor indicado pelo exequente sob Id. 28398860 

(R$ 36.290,18). Frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro) horas 

subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade 

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

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

último endereço cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no 

prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso da penhora ou 

impenhorabilidade dos valores em conta. CONSIGNO que, diante do dever 

de cooperação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 

resposta da instituição financeira, DEVERÁ A PARTE EXEQUENTE 

COMUNICAR A ESTE JUÍZO EVENTUAL EXCESSO DE PENHORA. Havendo 

impugnação na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo Civil, ou, a 

comunicação de que trata o parágrafo supratranscrito, TORNEM OS 

AUTOS CONCLUSOS COM URGÊNCIA para ulteriores deliberações. 

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

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

prazo de manifestação de 5 (cinco) dias do executado, CERTIFIQUE-SE e 

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

que entender por direito. CUMPRA-SE. Intimem-se. Alta Floresta, MT, 13 de 

março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002438-17.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEURIAN COSTA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002438-17.2019.8.11.0007 Vistos. Com o propósito 

de adotar medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(novo coronavírus) no âmbito do poder judiciário do Estado do Mato 

Grosso, foi publicada a PORTARIA CONJUNTA 247/2020, DE 16/03/2020, 

sendo que conforme recomendado as audiências não urgentes deverão 

ser reagendadas. Por tal razão, REDESIGNO a audiência de instrução para 

o dia 27 de abril de 2020, às 13:30, ocasião em que será ouvida a parte 

autora e suas testemunhas, cujo rol deverá apresentado no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da intimação das partes desta decisão (art. 357, § 4º, 

do CPC). No mais, CUMPRA-SE conforme determinado no comando sob id. 

28979654. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 17 de 

março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005527-48.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIANES TEREZINHA KREMER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005527-48.2019.8.11.0007 Vistos. Com o propósito 

de adotar medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(novo coronavírus) no âmbito do poder judiciário do Estado do Mato 

Grosso, foi publicada a PORTARIA CONJUNTA 247/2020, DE 16/03/2020, 

sendo que conforme recomendado as audiências deverão ser 

reagendadas. Por tal razão, REDESIGNO a audiência de instrução para o 

dia 27 de abril de 2020, às 15:00, ocasião em que será ouvida a parte 

autora e suas testemunhas, cujo rol deverá apresentado no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da intimação das partes desta decisão (art. 357, § 4º, 

do CPC). No mais, CUMPRA-SE conforme determinado no comando sob id. 

27606833. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 17 de 

março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003165-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER QUEIROZ LEITE (AUTOR(A))

MOISES PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003165-10.2018.8.11.0007 Vistos. Com o propósito 

de adotar medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(novo coronavírus) no âmbito do poder judiciário do Estado do Mato 

Grosso, foi publicada a PORTARIA CONJUNTA 247/2020, DE 16/03/2020, 

sendo que conforme recomendado as audiências deverão ser 

reagendadas. Por tal razão, REDESIGNO a audiência de instrução para o 

dia 27 de abril de 2020, às 15:30, ocasião em que será ouvida a parte 

autora e suas testemunhas, cujo rol deverá apresentado no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da intimação das partes desta decisão (art. 357, § 4º, 

do CPC). No mais, CUMPRA-SE conforme determinado no comando sob id. 

24838713. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 17 de 

março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000583-66.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT7010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FÁTIMA CARLOS (REQUERIDO)

MILTON DO NASCIMENTO CARLOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000583-66.2020.8.11.0007 Vistos. DESIGNO 

audiência para colheita do depoimento da testemunha JAYME RODRIGUES 

DE CARVALHO para o dia 27 de abril de 2020, às 16horas. OFICIE-SE ao 

Juízo Deprecante. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se 

com as nossas homenagens. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. 

Alta Floresta, MT, 17 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001686-45.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUZA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GVA INCORPORACOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001686-45.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por MARIA APARECIDA SOUZA em face 

GVA INCORPORACOES LTDA. Entre um ato e outro a parte exequente 

peticionou nos autos informando que compuseram amigavelmente um 

acordo extrajudicial, através do contrato de compra e venda sobre o 

objeto dessa lide, sob Id. 21534417. Por consequência, requer a extinção 

do feito. Após, os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. HOMOLOGO para que produza seus efeitos 

legais o acordo entabulado entre as partes sob Id. 28505747, vez que as 

partes se compuseram amigavelmente, visando por fim ao litígio. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil 

(Lei 13.105/15). Custas pro rata, sendo a parte Autora isenta do 

pagamento de sua cota-parte, eis que se trata de beneficiária da 

Gratuidade de Justiça. Cada parte arcará com os honorários advocatícios 

de seu patrono, conforme pactuado. Intimem-se. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 16 de março de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004051-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLMIRO SCARPARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUTIONS ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004051-09.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação Declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos 

materiais e morais proposta por Olmiro Scarparo em face de One 

Assessoria Empresarial Ltda. Alega que foi surpreendido com a realização 

de descontos mensais em sua conta bancária, junto à Caixa Econômica 

Federal (agencia 1385, op. 013, conta 65.557-0), no valor de R$ 25,00 

(vinte e cinco reais), relativo ao contrato n. 902421, eis que jamais 

entabulou qualquer contrato com a requerida. Assim, requer seja 

declarada a inexistência desse contrato, com a consequente exclusão 

dos descontos mensais, a restituição do valor indevidamente descontado 

de sua conta bancária e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais sofridos. Com a inicial, vieram os 

documentos. Recebida a inicial, deferiu-se a Gratuidade de Justiça, a 

inversão do ônus da prova, designou-se audiência de conciliação e 

determinou-se a citação/intimação da requerida (Id 16490099), a qual 

ocorreu (Id 18855518). A audiência de conciliação restou infrutífera, 

diante da ausência da requerida (Id 20124023), a qual igualmente não 

ofertou Contestação, pelo que, o Autor pugnou pelo julgamento antecipado 

da lide (Id 21950412). É o que cumpria relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, decreto a REVELIA da empresa requerida, eis que, 

devidamente citada, não ofertou Contestação. Os pedidos procedem. Com 

efeito, a partir do conjunto processual-probatório, tem-se que o Autor não 

contratou a prestação de serviços com a requerida (contrato n. 902421, 

no valor de R$ 25,00 vinte e cinco reais mensais), pelo que, indevida foi a 

cobrança e desconto mensal desse quantum junto à conta bancária do 

Autor. No ponto, diante da inércia da requerida em se desincumbir de seu 

ônus probatório, tenho que a alegação inicial d Autor deve ser acolhida. 

Desse forma, ilícito foi o ato praticado pela empresa requerida (cobrança 

indevida c/c descontos mensais junto à conta bancária do Autor). Em 

consequência, essa responde pelos danos materiais e morais causados à 

Autora. Nesse sentido: EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA – 

ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, 

VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA – DÍVIDA INEXISTENTE - ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – 

CONFIGURADOS – MINORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO 

RAZOÁVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA - SÚMULAS Nº 

54/Nº 362/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O ônus 

de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do 

autor é do réu.O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade 

resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão 

dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ 

AgRg no Ag 1365711/RS).A indenização por dano moral deve ser fixada 

em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade 

para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e 

desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual 

natureza.Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e a correção monetária 

do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) 

Dessa forma, quanto aos danos materiais, devida é sua restituição, de 

forma simples ao autor, eis que não foi comprovada má-fé por parte da 

requerida. Ainda, em razão da realização de descontos mensais, junto à 

conta bancária do Autor, configurados os danos morais, pelo que passo à 

fixação do quantum indenizatório em patamar que observe os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (neminem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da 

vítima e o do causador do dano, para que a compensação não resulte 

inexpressiva para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades 

reparatórias e compensatórias buscadas. Assim, atentando para os 

critérios mencionados, além das peculiaridades do caso sub examine, fixo 

a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por 

entender que tal quantum se afigura razoável. Ante o exposto, julgo 

procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para DECLARAR a inexistência 

do contrato n. 902421, no valor de R$ 25,00 vinte e cinco reais mensais e 

determinar a EXCLUSÃO dos descontos mensais, junto à conta bancária 

de titularidade do Autor (Caixa Econômica Federal, agencia 1385, op. 013, 

conta 65.557-0), bem como para CONDENAR a requerida à restituição dos 

valores descontados indevidamente, à título de danos materiais e R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, esse a ser atualizado 

através correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (cada 

desconto indevido, iniciado em setembro de 2017). Ante a sucumbência, 

CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação. Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal para a 

EXCLUSÃO dos descontos mensais, junto à conta bancária de titularidade 

do Autor (Caixa Econômica Federal, agencia 1385, op. 013, conta 

65.557-0), relativo ao contrato n. 902421, no valor de R$ 25,00 vinte e 

cinco reais mensais. Após o trânsito em julgado, caso, não haja o 

requerimento de cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, ao 

arquivo, com as baixas pertinentes. Intime-se. Alta Floresta, MT, 17 de 

março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004834-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 30 Abril 

de 2020, às 15:20 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005037-26.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 30 Abril 

de 2020, às 16:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-41.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUENDRA ROCHA HEIDRICH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. GONCALVES PINTO - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1001296-41.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:QUENDRA 

ROCHA HEIDRICH ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALANA GABI 

SICUTO POLO PASSIVO: G. GONCALVES PINTO - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

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

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

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

CEP: 78580-000 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-26.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GONCALVES PASCHOAL (REQUERENTE)

DAVID DE LIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR TERRA PROMETIDA DE NOVO 

MUNDO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001297-26.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:CARLOS 

GONCALVES PASCHOAL e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA POLO PASSIVO: ASSOCIACAO DE 

AGRICULTURA FAMILIAR TERRA PROMETIDA DE NOVO MUNDO MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 

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

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 17 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001300-78.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DA ROSA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001300-78.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:DIRCEU DA 

ROSA MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NEILOR RIBAS 

NOETZOLD POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

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

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

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

CEP: 78580-000 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001301-63.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GIANCARLOS BENETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001301-63.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:GIANCARLOS 

BENETTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NEILOR RIBAS NOETZOLD 

POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-66.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA PRAWUSKI XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA OAB - MT0006816A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000971-66.2020.8.11.0007 AUTOR: CECILIA PRAWUSKI 

XAVIER REU: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. Ante o teor da 

petição de Id nº 30236556, CITE-SE a parte requerida dos termos da 

petição inicial, bem como para comparecer à audiência de conciliação 

designada, advertindo-a de que o não comparecimento ao ato poderá 

resultar na decretação de revelia (art. 20, Lei n° 9.099/95). Intimem-se. 

Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 17 de março de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000656-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CORVETA VOLPE OAB - SP247218 (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR - RPV Oficio nº 139/2020 Alta Floresta, 28 de fevereiro de 2020 
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Senhor Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso: Nos termos do artigo 

535, § 3º, II, do Novo Código de Processo Civil, em virtude de sentença 

transitada em julgado, proferida nos autos eletrônicos de nº 

1000656-09.2018.8.11.0007, que tem como partes LUIZ FERNANDO 

CASSILHAS VOLPE e Estado de Mato Grosso, REQUISITO O PAGAMENTO 

do valor a seguir descrito em favor do exequente LUIZ FERNANDO 

CASSILHAS VOLPE, portador do CPF nº 546.242.318-72, que deverá ser 

efetuado por meio do recolhimento das guias pertinentes, sendo o valor 

líquido transferido via depósito judicial, com guia emitida no site 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do, e os 

impostos devidos pagos pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, 

conforme apontamento adiante. Consigno que o pagamento deverá 

ocorrer no prazo de 60 (sessenta dias), contados do recebimento desta 

requisição, sob pena de sequestro/bloqueio on-line do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão, nos termos do Art. 13, I, §1º da Lei 

12.153/2009. CREDOR PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO LUIZ 

FERNANDO CASSILHAS VOLPE R$0,00 0 15,50% R$ 1.122,70 R$ 

6.121,17 Atualizado até 28/02/2020 Milena Ramos de Lima e Souza Paro 

Juíza de Direito À Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso Av. 

República do Líbano, nº 2258, Jardim Monte Líbano. Cuiabá/MT – CEP 

78048-196 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA 

FLORESTA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, 

CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 - TELEFONE: (66) 

35123600

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-52.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ FERREIRA 00073681199 OAB - 34.908.279/0001-28 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (INTERESSADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 05 de 

Maio de 2020, às 15h00min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-52.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ FERREIRA 00073681199 OAB - 34.908.279/0001-28 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000377-52.2020.8.11.0007 REPRESENTANTE: WAGNER 

LUIZ FERREIRA 00073681199 INTERESSADO: BANCO SAFRA S-A Vistos. 

Inicialmente, defiro o pedido de emenda a petição inicial. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer c.c pedido de tutela de urgência objetivando que o 

requerido disponibilize ao autor o acesso aos valores existentes em sua 

conta provenientes dos recebimentos com a máquina de cartão de crédito. 

Narra o autor que é pequeno empresário do ramo alimentício e buscando 

investir em seu negócio, adquiriu uma “maquininha” de cartão junto ao 

Banco requerido, bem como, abriu uma conta bancária onde seriam 

depositados os valores recebidos através do uso da referida máquina. 

Aduz ainda que, como o Banco requerido não possui agência na cidade 

de Alta Floresta-MT, o acesso a sua conta deveria ser feito através do 

aplicativo do banco. Afirma que fez uso da maquininha por diversas 

vezes, porém não consegue acesso ao aplicativo do banco e por esta 

razão, os valores até então recebidos encontram-se engessados em 

conta bancária da qual o autor não possui acesso. Por fim, o autor 

apresenta prints de conversas via whatspp com o serviço de suporte 

oferecido pelo requerido, onde busca solucionar o problema de acesso a 

sua conta bancária via aplicativo, porém sem êxito. Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico presentes os requisitos que ensejam a 

concessão parcial da tutela provisória pleiteada, quais sejam: a 

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

processo, razão pela qual deve ser deferida a tutela de urgência 

pretendida pela parte requerente, senão vejamos. A probabilidade do 

direito está revelada pelos documentos que instruem a petição inicial, 

através dos quais é evidenciada a verossimilhança das alegações da 

parte autora. De igual modo, o perigo de dano é evidente, pois, conforme 

relatado pelo autor, este está impossibilitado de acessar sua conta 

bancária junto ao requerido e, por consequência, gerenciar seus gastos 

mensais, trazendo efeitos negativos de maior relevância e gerando 

prejuízos a parte. Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 

9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO 

A LIMINAR para determinar que o requerido, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas: a) disponibilize ao autor acesso aos valores existentes em 

sua conta provenientes dos recebimentos com a máquina de cartão de 

crédito ou, alternativamente: b) realize o depósito em juízo do valor 

existente na conta bancária em nome do autor, devendo ainda, no mesmo 

prazo, apresentar extrato completo relativo a conta bancária do autor. O 

não cumprimento de uma das determinações acima ensejará na cobrança 

de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de março de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT19525-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000611-05.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MILTON VIEIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada acerca do despacho 

de Id nº 12762579, para que providenciasse a regularização processual, 

juntando aos autos a procuração pública do autor, bem como, foi-lhe 

deferido no despacho de Id nº 14142854 a gratuidade da justiça, incluídos 

os emolumentos do cartório extrajudicial para confecção da referida 

procuração, contudo, o autor deixou de praticar no processo o ato que lhe 

competia, pois, quedou-se inerte. Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora, não restando alternativa senão a 

extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo 

Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 16 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003499-10.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR MIGUEL BRAGA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT15285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003499-10.2019.8.11.0007 INTERESSADO: CEZAR MIGUEL 

BRAGA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. INDEFIRO o pedido da ré para designação de audiência de 

instrução, pois, trata-se a presente demanda de julgamento antecipado do 

mérito com base no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. I – 

Preliminar a) Incompetência em razão da matéria Rejeito a preliminar 

arguida, na medida em que não há que se falar em incompetência dos 

juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide. b) Da legalidade 

da cobrança de débitos inerentes a recuperação de consumo A suscitada 

preliminar não se encontra amparada no rol do art. 337 do CPC, 

revelando-se mérito da demanda e não preliminar, do qual rejeito. II – Mérito 

Alega o autor que desde a aquisição de um estabelecimento rural 

denominado Pesque Pague Paraíso vem enfrentando problemas com a 

requerida que lhe cobra valores exorbitantes à título de energia elétrica, 

tais como a fatura de Dezembro/18 no valor de R$ 2.957 reais e a fatura 

de Março/19 na qual o valor foi de R$ 2.303,68 (dois mil trezentos e três 

reais e sessenta e oito centavos), sendo que o autor parcelou a fatura de 

Março em 6 parcelas iguais no valor de R$ 629,46 (seiscentos e vinte e 

nove reais e quarenta e seis centavos), as quais estavam sendo quitadas 

de maneira regular. Porém, para surpresa do autor, no mês de Junho de 

2019, a fatura de energia veio no valor absurdo de R$ 4.375,59 (quatro mil 

trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), sendo 

que o autor não realizou o pagamento, por não reconhecer o débito 

nessas condições e dirigiu-se até à sede da concessionária onde a ré se 

recusou a fornecer qualquer tipo de informação, razão pela qual, na data 

de 11/07/2019 o autor notificou extrajudicialmente a requerida pedindo 

esclarecimentos e que fosse suspensa a cobrança até que fosse 

prestado os devidos esclarecimentos, e caso ficasse comprovado erro na 

medição, que houvesse então o reembolso dos valores cobrados a maior 

que já haviam sido pagos pelo Requerente. No dia 06/08/2019, a requerida 

realizou o corte de energia elétrica do autor, sem aviso prévio, sendo que 

novamente o autor se dirigiu até a empresa requerida e indagou porque 

haviam cortado sua energia sendo que foi protocolada notificação 

extrajudicial, onde explicou detalhadamente o erro em suas faturas, a 

prática abusiva e requereu por respaldo legal, a suspensão da cobrança 

até que se comprovasse a origem dos valores, no entanto, sem resposta 

da ré. Por fim, alega o autor que em decorrência do corte de energia 

ocorrido em agosto/2019, permaneceu por três dias sem funcionamento, 

perdendo produtos alimentícios e clientes, fazendo jus à indenização por 

danos materiais, morais e lucros cessantes. A tutela de urgência foi 

deferida na decisão de Id nº 22482697, para que a requerida procedesse 

ao religamento da energia elétrica, prestando o autor caução no valor de 

R$ 1.456,44 (um mil quatrocentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e 

quatro centavos), devidamente pago no comprovante de Id nº 22520675. 

Em sede de contestação (Id nº 24507592) a ré argumenta a ausência de 

ilicitude na suspensão de energia elétrica do autor que ocorreu pela 

inadimplência da fatura referente ao consumo do mês 06/2019, com 

vencimento em 27/06/2019, a qual não fora adimplida até o presente 

momento, sendo o autor advertido sobre a possibilidade de corte no 

reaviso impresso na fatura de 07/2019, explicando que não houve erro de 

medição de energia do autor, pois, nas unidades consumidoras 

localizadas em zona rural, a concessionária pode realizar o “cálculo do 

consumo de energia elétrica de forma plurimensal”, ou seja, pode realizar 

leituras em intervalos de até doze ciclos consecutivo, e, caso neste 

período o consumidora não efetue a leitura mensal, o faturamento será 

realizado por média de consumo do usuário. Insurge que as faturas 

referentes aos meses de 12/2018, 03/2018 e 06/2019, são faturas de 

acúmulo de consumo, pois, os meses anteriores a elas foram faturados 

por média, alegando também que o autor não parcelou a fatura 03/2019, 

como alega na exordial, e sim, efetuou o parcelamento das faturas do 

meses 08/2018 a 01/2019, sendo um dos fatores para o aumento nas 

faturas a partir de 03/2019, tendo em vista que fora inserido nas faturas a 

partir de 03/2019 o valor do parcelamento celebrado, qual seja R$ 629,46, 

no limite de 6 parcelas. Sustenta ainda a requerida que o autor não trouxe 

aos autos provas do efetivo dano material ou lucros cessantes, sendo 

que a suspensão de energia ocorreu por culpa exclusiva do consumidor 

que não adimpliu sua fatura, não havendo que se falar ainda em 

indenização por danos morais, e requerendo a revogação da liminar e em 

sede de pedido contraposto a condenação do autor ao pagamento do 

débito da fatura de 06/2019 no valor de R$ 4.375,59 (quatro mil trezentos 

e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos). In casu, trata-se de 

relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao 

conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC, a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do 

art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, já foi declarado em 

decisão de Id nº 22482697. Pelos documentos acostados nos autos, em 

especial pelo histórico de consumo de Id nº 24507603/ 24507599, 

percebe-se que a unidade consumidora de energia elétrica ora discutida, 

passou ao nome do autor em Agosto/2018, havendo a partir desta data um 

consumo maior de energia com base nos respectivos históricos. O próprio 

autor relatou em sua petição inicial que no local da unidade consumidora 

em discussão funciona um estabelecimento comercial denominado Pesque 

Pague Paraíso. Note-se que a partir de Março/2019 (Id nº 22458602) 

passou a ser incluso nas respectivas faturas do autor, a cobrança do 

débito parcelado por ele na quantia de 06 (seis) parcelas no valor R$ 

629,49 (seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos). 

Observa-se também que as faturas dos meses de Abril/2019 (Id nº 

22458606), e Maio/2019 (Id nº 22458612) não houve leitura de kilowatts 

consumidos, apenas a cobrança do débito parcelado de 6 vezes no valor 

de R$ 629,46 reais acrescidos de juros. Já a fatura de Junho/2019 (Id nº 

22458618) no valor de R$ 4.375,59 (quatro mil trezentos e setenta e cinco 

reais e cinqüenta e nove centavos) constou o lançamento dos kilowatts 

consumidos ao mês, juros, multa e atualização monetária, além do valor do 

débito parcelado. De outro lado, constata-se a veracidade dos argumentos 

da requerida, quando alega que a concessionária ré poderá realizar a 

leitura da unidade consumidora no intervalo de 12 (doze) ciclos, podendo 

ainda no intervalo ser feito o faturamento deve pela média, conforme 

permissão expressa no art. 89 da Resolução Normativa nº 414/2010 da 

ANEEL, vejamos: Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes 

dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se 

houver, alternativamente: (...) II – leitura plurimensal, observado o disposto 

no art. 86; Art. 86. “Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em 

área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 

(doze) ciclos consecutivos. (...) § 2o Caso o consumidor não efetue a 

leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o 

faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89. 

Desta forma, as faturas relativas aos meses de Setembro/2018, no valor 

de R$ 530,49 reais; Outubro/2018, de R$ 253,63 reais e Novembro/2018, 

na quantia de R$ 245,38 reais, foram faturadas pela média de consumo 

dos meses anteriores, nos moldes permitido em lei. Logo, nas faturas dos 

meses de Agosto/2018 de R$ 2.425,30 reais; Dezembro/2018 no valor de 

R$ 2.957,30 e Março/2019, de R$ 2.303,68 reais, é notório que a 

concessionária ré realizou a leitura de consumo da unidade de energia do 

autor, não havendo que se falar em ilegitimidade ou ilegalidade nas 

cobranças pela requerida. E quanto à fatura de Junho/2019, no valor de 

4.375,59 (quatro ml trezentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e nove 

centavos), embora o autor argumente que buscou solucionar o impasse 

de forma administrativa junto à concessionária ré mediante notificação 

extrajudicial, não consta nos autos o referido documento. Porém, ainda 

que constasse, a notificação extrajudicial é medida particular onde se é 

possível questionar e requerer providências, mas não tem efeito jurídico 

pretendido pelo autor de evitar a suspensão do fornecimento energia 

elétrica, porquanto não contém ordem judicial. Data vênia, a Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL que estabelece as condições gerais de 

fornecimento de energia elétrica, prevê em seu art. 129, o procedimento 

nos casos de constatação de irregularidades, in verbis: Art. 129. Na 
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ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar 

as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: (...) II – solicitar 

perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por 

seu representante legal; (grifei). Constata-se que o autor não comprovou 

que tenha solicitado junto à requerida a realização de inspeção no medidor 

ou padrão de energia elétrica de sua unidade consumidora, a fim de 

constatar irregularidades, erro de leitura ou fraude perpetuada em face do 

autor. Por outro lado, estando o consumidor questionando a legalidade da 

cobrança da fatura de Junho/2019, no valor de 4.375,59 (quatro ml 

trezentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e nove centavos), alegando 

ser exorbitante e fora dos padrões que vinha pagando, cabia à requerida 

nos termos do art. 373, inciso II do CPC o ônus probatório quanto a fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, que no caso 

seria comprovar a legalidade da cobrança da fatura em valor muito 

superior aos outros meses. Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, vem se posicionando que em casos semelhantes onde 

ocorre faturas de valor excessivo incompatível com a média mensal do 

consumidor, é devido a inexigibilidade do débito, vejamos: EMENTA: 

PROPORCIONALIDADE. CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA 

CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. É cediço que a empresa concessionária de serviço 

público responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição 

Federal, pelos danos a houver dado causa, bastando à vítima a 

comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta 

do agente. Hipótese em que restou comprovada nos autos a falha do 

serviço, consistente na suspensão dos serviços de energia elétrica e 

demora no seu restabelecimento, sem que a concessionária de serviço 

público tenha evidenciado a ocorrência de qualquer situação capaz de 

justificar a impossibilidade de normalização dos serviços em tempo 

razoável. Dano moral in re ipsa. Evidenciada a falha na prestação de 

serviço público essencial, privando o consumidor do uso de energia 

elétrica, caracterizado está o dano moral puro e, por conseguinte, o dever 

de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de 

energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica. 

Precedente: AgRg no AREsp 239749/RS) Deve ser mantido o valor da 

indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes 

desta c. Câmara. (TJMT - APL: 1552782017, Relator: DIRCEU DOS 

SANTOS, Data de Publicação: 19/09/2018). EMENTA: CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA. CARÊNCIA DE 

PROVA DA ORIGEM DO VALOR COBRANDO. DÉBITO DECLARADO 

INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA E DA INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se a concessionária de serviço 

público não faz prova quanto à origem e à quantificação do valor cobrado 

na fatura de energia elétrica, ônus que lhe incumbia, tanto pela própria 

natureza da ação, quanto pela relação consumerista havia entre as 

partes, o débito deve ser declarado como inexistente. A cobrança 

indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a 

suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar 

dano moral indenizável (TJMT - APL: 273342018, Relator: DIRCEU DOS 

SANTOS, Data de Publicação: 27/09/2018). No caso dos autos, a 

disparidade existente entre o histórico de consumo do autor nos anos de 

2018 e 2019, com a fatura debatida do mês de Junho/2019, é altamente 

confrontante e desproporcional, sendo que a requerida não se 

desincumbiu de seu ônus probatório como já mencionado. E cuidando-se 

de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços por 

eventual dano, seja moral ou material, causado ao consumidor é objetiva, 

ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o 

artigo 14 e o seu § 3º, do CDC, razão pela qual reconheço a inexigibilidade 

da fatura de energia elétrica do mês de Junho/2019 (Id nº 22458618) no 

valor de R$ 4.375,59 (quatro ml trezentos e setenta e cinco reais e 

cinqüenta e nove centavos), lançada em nome do autor. De outro norte, 

não se pode olvidar que o autor utilizou-se dos serviços da requerida no 

referido mês, discutindo-se apenas o real consumo e seu valor, 

sendo-lhe, portanto devido o pagamento proporcional e razoável da fatura. 

Assim, considerando que o autor já prestou caução, conforme 

comprovante de Id nº 2252067, determino à concessionária requerida a 

emissão de nova fatura em substituição a do mês de junho/2019, que será 

no valor total de R$ 2.268,74 (dois mil duzentos e sessenta e oito reais e 

setenta e quatro centavos), sendo a quantia de R$ 1.456,44 reais à título 

de consumo de kilowatts/hora, cujo valor será pago mediante alvará de 

liberação em favor do requerido da quantia já depositada em juízo no Id nº 

2252067, e, emitido nova fatura pela ré apenas com o valor remanescente 

de R$ 812,30 reais (oitocentos e doze reais e trinta centavos), que 

abrange os seguintes itens: · Adicional de Bandeira Amarela – R$ 53,43 · 

Parcelamento 04/6 – R$ 629,46 · Multa 03/19 – R$ 46,07 · Juros de mora 

03/19 – R$ 57,07 · Atualização Monetária 03/19 – R$ 25,75 · TOTAL: R$ 

812,30 Com o pagamento da fatura retificada de Junho/2019, dá-se por 

quitada o débito. Quanto ao dano material e lucros cessantes almejados 

pelo autor em sua exordial e no petitório de Id nº 22520659, relativo aos 

prejuízos que o autor enfrentou quando da suspensão do fornecimento de 

energia ocorrido em agosto/2019, INDEFIRO o pleito, tendo em vista que o 

autor não colacionou aos autos nenhum documento que comprove o 

prejuízo efetivo, tais como, notas fiscais, diário de caixa, dentre outros, 

sendo impossível neste caso arbitrar valores por presunção, sob pena de 

enriquecimento sem causa do autor. Por conseguinte, o dano moral neste 

casos como já dito é in re ipsa e independe da comprovação de culpa, 

sendo suficiente a comprovação da falha na prestação de serviços da 

requerida, que restou evidenciada quando a requerida não comprovou a 

real origem dos valores da fatura de Junho/2019 que cobrou quantia 

elevadíssima em relação ao histórico de consumo do autor, procedendo 

sem realizar vistoria ou inspeção no medidos, a fim de constatar possível 

irregularidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica do autor. 

E segundo entendimento jurisprudencial já colacionado, se a 

concessionária de serviço público não faz prova quanto à origem e à 

quantificação do valor cobrado na fatura de energia elétrica, o dano moral 

é medida que se impõem, desde que tenha ocorrido a suspensão do 

fornecimento de elétrica ou inscrição do nome do consumidor em cadastro 

de inadimplentes. Assim, o valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do 

autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

3.000,00 (três mil reais). INDEFIRO o pedido contraposto da requerida para 

condenação do autor ao pagamento do débito relativo à fatura de 

Junho/2019, eis que a quantia inicialmente cobrada pela ré foi declarada 

inexigível. III - Dispositivo Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, 

confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido 

formulado pela parte autora, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, 

para: a) RECONHECER a inexigibilidade da fatura de energia elétrica do 

mês de Junho/2019 (Id nº 22458618) no valor de R$ 4.375,59 (quatro ml 

trezentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e nove centavos), 

determinando que a concessionária requerida proceda o imediato 

cancelamento da fatura. b) DETERMINO à concessionária requerida a 

emissão de nova fatura em substituição a do mês de junho/2019, que será 

no valor total de R$ 2.268,74 (dois mil duzentos e sessenta e oito reais e 

setenta e quatro centavos), sendo a quantia de R$ 1.456,44 reais à título 

de consumo de kilowatts/hora, cujo valor será pago mediante alvará de 

liberação em favor do requerido da quantia já depositada em juízo no Id nº 

2252067, e emitida nova fatura pela ré apenas com o valor remanescente 

de R$ 812,30 (oitocentos e doze reais e trinta centavos); c) CONDENAR a 

ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir da data 

da sentença (súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., 

a partir da citação (art. 405,CC). Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado e se nada for requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo 

Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 16 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003970-26.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA VERONE 

DE SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, 

não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do CPC. I – Mérito Alega a autora que possui um contrato de 

prestação de serviços com a requerida da linha de telefone celular (66) 

99677-5595, sempre honrando com o pagamento de suas faturas. 

Sustenta que no mês de Maio/2019 a empresa requerida bloqueou sua 

linha telefônica, todavia, a fatura com vencimento no dia 17/05/2019 no 

valor de R$ 48,13 encontra-se paga desde o dia 28/05/2019, sendo que a 

ré somente desbloqueio o telefone no dia 26/07/2019, razão que pleiteia a 

inexibilidade do débito e indenização por danos morais. Em contestação (Id 

nº 25606039) o requerido alega que a autora quitou a fatura de Maio/2019 

com vencimento em 17/05/2019, posteriormente ao vencimento e pelo 

inadimplemento por período superior a 15 dias autoriza a suspensão 

parcial da linha, conforme Resolução 632/2014 da Anatel, sendo a 

cobrança devida, não há se falar em inexibilidade do débito ou falha na 

prestação de serviços passível de indenização por danos morais. In casu, 

trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes 

ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, 

do CDC. Pelos documentos acostados à petição inicial, vê-se que a autora 

é cliente dos serviços telefônicos da requerida, sendo que a fatura de 

Maio/2019, com vencimento em 15/05/2019, no valor de R$ 48,13 

(quarenta e oito reais e treze centavos) somente foi paga pela autora em 

28/05/2019, ou seja, com mais de 10 (dez) dias de atraso, conforme se 

observa no fatura e comprovante de pagamento de Id nº 23731290. Desta 

forma, comprovado o atraso no pagamento da fatura, a requerida age no 

exercício regular de seu direito em suspender o fornecimento dos 

serviços de telefonia à autora até o adimplemento da fatura vencida. 

Ademais, a parte autora não logrou êxito em provar que a suspensão de 

seu número de telefone pela requerida permaneceu até 26/07/2019, 

porquanto, o processo administrativo instaurado no PROCON apenas 

descreve os fatos expostos pela autora, não havendo nenhum documento 

comprobatório das alegações. Portanto, a parte autora não provou 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerido 

nos termos do artigo 373, I, CPC. E quanto ao dano moral, os Tribunais 

Pátrios vem se posicionando que em casos semelhantes, quando o 

consumidor paga em atraso sua fatura é lícito a suspensão do 

fornecimento de serviços pelo fornecedor, não ensejando reparação 

moral, vejamos: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO POR DANOS 

MORAIS – FATURAS EM QUESTÃO PAGAS COM ATRASO – CORTE DO 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – DEVER DE INFORMAÇÃO DA 

EMPRESA RÉ OBSERVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA REQUERIDA 

AFASTADA – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. 

( T J S E .  A p e l a ç ã o  C í v e l  n º  2 0 1 9 0 0 8 2 1 4 5 9  n º  ú n i c o 

0023235-30.2017.8.25.0001 – 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de 

Sergipe – Relator: José dos Sanjos – Julgado em 22/10/2019). EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXITÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO QUE SE MOSTRA 

REGULAR. DÉBITO OBJETO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA QUE SE MOSTRA 

REGULAR QUE TEM ORIGEM EM COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS 

DECORRESTES DE FATURA PAGA EM ATRASO. DANOS MORAIS 

INCORRENTES. JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDO. (TJRS. Recurso 

Cível nº 71007392517, Segunda Turma recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 28/02/2018). 

Conforme explanado, o dano moral pretendido pela autora não restou 

evidenciado, uma vez que o dano ou lesão à personalidade, merecedores 

de reparação, somente se configurariam, com a exposição do consumidor 

a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem 

ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5.º, incisos V e 

X, da Constituição, o que não restou comprovado no caso dos autos. 

Deste modo, os fatos narrados na inicial não evidenciam situação 

excepcional da vida comum que possam ultrapassar o mero aborrecimento 

da autora, do qual julgo improcedentes os danos morais e materiais, 

porquanto, não há que se falar em inexigibilidade do débito, vez que o 

mesmo foi devidamente pago pela autora no Id nº 23731290. Por 

derradeiro, INDEFIRO o pagamento ou fixação de honorários contratuais 

pleiteados pela autora, posto que, conforme preconiza o art. 55 da Lei nº 

9.099/95: “a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em 

custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de 

má-fé”, atentando que pelo dispositivo de lei não há condenação em 

honorários de forma ampla, abrangidos os contratuais e sucumbências. II - 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte 

autora formulados em face da requerida nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Consoante o disposto 

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

da Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga 

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

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

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

16 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003787-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE LETICIA DA SILVA MOMENTE OAB - MT26223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003787-55.2019.8.11.0007 REQUERENTE: JOAO BATISTA 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, 

não havendo necessidade de dilação probatória, indefiro o pedido de 

designação de audiência de instrução formulado pela requerida e passo 

ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese 

do artigo 355, inciso I do CPC. I – Preliminar a) Ausência de Consulta no 

Balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito Indefiro a preliminar, haja vista 

que a consulta de balcão não é requisito exigido pela lei, bastando à parte 

comprovar sua alegação pelos meios lícitos de provas existentes. c) 

Inversão do Ônus da Prova Havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Rejeito a preliminar. II – Mérito No mérito afirma o autor que 

foi negativado indevidamente pela ré, sob o argumento de que possuía um 

contrato de prestação de serviços telefônicos com a requerida, mas em 

razão da má prestação de serviços (não tinha cobertura de área, não 

realizando ou recebendo ligações) cancelou o contrato mediante o 

protocolo de 20185406723625, sendo que após o cancelamento 

desabilitou o débito automático do pagamento das faturas. Insurge que ao 

tentar realizar um empréstimo em uma instituição banária para fins de 

tratamento médico, foi surpreendido pela informação de que seu CPF 

estava inserido junto aos órgãos de proteção ao crédito pela requerida, e 

ao buscar contato com a ré, descobriu que mesmo tendo sido efetuado o 

cancelamento a requerida veio a emitir três boletos em nome do 

Requerente, que resultou na negativação. Segundo o autor, solicitou junto 

à requerida a gravação do pedido de cancelamento através dos números 

de protocolos de atendimento de nº 20196131840164 e nº 
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20196260682070, contudo não obteve êxito, e se dirigindo até a loja física 

da ré, também não foi possível conseguir a gravação, tendo que 

socorrer-se ao Judiciário. A tutela de urgência foi deferida mediante 

decisão de Id nº 23958542, determinando que ré promovesse a exclusão 

do nome da parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao 

débito objeto da presente demanda. Em contestação (Id nº 25838578) a 

requerida sustentou que o autor contratou regularmente os serviços da ré 

e habilitou a linha telefônica de nº (66) 99695-9033, sob o contrato de nº 

0303836130, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro 

no sistema interno da requerida, sendo que em razão do inadimplemento 

houve a regular inscrição nos órgãos restritivos de crédito. Pleiteando a 

improcedência dos danos morais e pedido contraposto de condenação do 

autor à litigância de má-fé. Precipuamente, havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Vislumbra-se que a requerida, embora 

sustente a legalidade da cobrança e da negativação do CPF do autor junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, não trouxe aos autos provas 

suficientes a comprovar a origem do débito ou a real utilização dos 

serviços pelo autor, limitando-se a juntar telas de computador no bojo da 

contestação. Neste sentido, impende anotar que o uso de tela sistêmica é 

documento produzido de forma unilateral não considerado como meio 

efetivo de prova, consoante entendimento atual sedimentado da Turma 

Recursal Única do TJMT, conforme vemos: EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E 

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE 

TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO 

- RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter contratado os 

serviços da operadora requerida, a esta incumbe comprovar a existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como 

preceitua o art. 373, II, do CPC. O “print” de tela sistêmica colacionada não 

é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva 

prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de 

danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida 

manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O 

valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJMT. 

N.U 0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). 

EMENTA: RECURSO INOMINADO – COBRANÇA INDEVIDA LANÇADA NA 

CONTA CORRENTE DO AUTOR – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS 

UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – 

DEVER DE INDENIZAR – DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO 

COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO 

- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJMT. N.U 

1000035-87.2018.8.11.0079, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado 

no DJE 21/02/2020). Assim, a empresa requerida, não se desincumbiu de 

seu ônus probatório (art. 373 inciso II do CPC) já que o autor afirmou que 

realizou o cancelamento do contrato de serviços telefônicos junto a ré, 

apresentando inclusive vários números de protocolos de atendimento, dos 

quais a requerida sequer contestou. Portanto, o nome do autor foi 

indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito em razão de 

dívida não contraída por ele, uma vez que não se utilizou dos serviços 

prestados pela ré após o cancelamento do contrato. E Havendo inscrição 

do nome da parte autora em cadastro de inadimplente em razão de dívida 

cuja existência não resta comprovada, evidencia-se a ilegalidade da 

anotação. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se 

configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

desídia da empresa de manter informações atualizadas sobre seus 

clientes e respectivos débitos, bem como não confirmar a persistência da 

dívida débito antes de encaminhar a conta ao cadastro de inadimplente, 

reclamando sua responsabilização por eventuais prejuízos suportados 

pelo consumidor. Desse modo, configurada a responsabilidade da 

requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor em decorrência da 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação 

dos morais em decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da 

cobrança o STJ é uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in reipsa, isto é, prescinde de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 

1.420.027 - BA (2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 

20.09.2011). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, 

ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, indefiro o pleito da ré de condenação da 

parte autora à litigância de má-fé, eis que não restou evidenciado qualquer 

das condutas ensejadoras previstas no art. 80 do CPC. III – Dispositivo 

Ante o exposto, afasto as preliminares, CONFIRMO A TUTELA DE 

URGÊNCIA e JULGO PROCEDENTE, a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica quanto aos débitos discutidos nesta 

demanda, uma vez que foi solicitado o cancelamento dos serviços, sendo 

excluído todos os reflexos desse montante (juros e encargos), 

procedendo-se a EXCLUSÃO definitiva do nome do autor dos órgãos de 

proteção ao crédito; b) CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Michelle Azevedo 

Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003746-88.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GONCALVES DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003746-88.2019.8.11.0007 INTERESSADO: GILSON 

GONCALVES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do CPC. I – Preliminar a) Retificação do Polo Passivo ACOLHO a 

preliminar e determino à Secretaria deste Juízo que providencie a 

alteração do pólo passivo da ação, fazendo constar como parte requerida: 

SAFRAPAYCREDENCIADORA LTDA. b) Inépcia da Inicial Alega a requerida 

a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que a ré resolveu todos os 

contratempos com o autor, antes mesmo da citação do banco, que se deu 

em 03/10/2019, portanto o presente caso perdeu o objeto, requerendo a 

extinção do feito. Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial 

do autor preencheu os requisitos exigidos no art. 319 do CPC. Ademais, 

não há que se falar em perda do objeto, quando o autor não pode ser 

prejudicado em seu direito de ação por demora do Poder Judiciário em 

providenciar a citação da ré. Rejeito a preliminar. II – Mérito Afirma o autor 
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que é trabalhador autônomo vendendo lanches, onde contratou os 

serviços da requerida de credenciamento ao sistema SafraPay para que 

seus clientes tivessem acesso ao pagamento mediante cartão de crédito e 

débito.Aduz que o controle dos valores passados na máquina de cartão 

eram acompanhados pelo autor no aplicativo da ré, onde também solicitava 

o repasse em sua conta dos valores já vendidos. Sustenta que com 

alguns dias de uso o autor já não conseguia acessar mais o aplicativo 

tendo que por duas vezes entrar em contato por telefone com o 

representante da ré para solicitar uma nova senha de acesso, no entanto 

a ré não encaminhou a senha, estando o autor impedido de acompanhar e 

de receber os valores já vendidos no período de 06/08/2019 a 21/09/2019, 

pois a maquineta não possui bobina e não emite cópia de fatura, pleiteando 

em razão disso a tutela de urgência para que a ré apresente os extratos 

da movimentação da máquina contratada, o valor estimado tem como base 

o faturamento durante o mês de julho/2019; recebimento da quantia retida 

e indenização por danos morais. A tutela de urgência foi deferida mediante 

decisão de Id nº 23804093. Em contestação (Id nº 25630371) a ré 

argumenta que não houve nenhum bloqueio de crédito ou de acesso na 

conta do autor, sendo o impedimento do acesso do autor à conta muito 

provavelmente foi devido a alguma inconsistência de dados no cadastro 

do cliente. Alega que a situação de acesso foi regularizada, tanto que no 

dia 02/09 o autor fez um a TED bem como outras movimentações, inclusive 

realizou o último acesso em sua conta foi em 20/10/2019, e, portanto, não 

há que se falar em indenização por danos morais, já que o autor não 

apresentou provas de sua alegação. Em análise aos autos, verifica-se 

que o autor possui um contrato de prestação de serviços da ré de 

fornecimento de máquina de cartão de crédito e débito, conforme seu 

cadastro de Id nº 23094574. Todavia, não restou provado nos autos que a 

requerida tenha impedido o acesso do autor ao aplicativo da ré para 

acompanhamento de seus valores a receber, ou mesmo que a requerida 

tenho lhe retido valores, já que consoante extratos de Id nº 25630380/ 

25630378 é possível perceber que consta vários TED (Transferência 

Eletrônica Disponível) de valores diversos efetuados ao autor nos meses 

de Julho a Setembro de 2019. Ressalta-se que na impugnação de Id nº 

25867142, o autor não refutou as alegações da ré quanto aos extratos 

supramencionados, tampouco descriminou quais os valores ainda haveria 

a receber de acordo com os extratos. Deste modo, tenho que a requerida 

desincumbiu-se do ônus probatório nos termo dos art. 373, II, CPC, 

demonstrando que não houve falha na prestação de serviço. Com base no 

livre convencimento motivado, segundo disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 

nº. 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. Outrossim a doutrina é uníssona em afirmar 

que aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações, 

atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. Portanto, 

conclui-se quanto as regras do ônus da prova destinam-se aos litigantes 

do ponto de vista de como se devem comportar, à luz das expectativas 

(ônus) que o processo lhes enseja, por causa da atividade probatória. 

Deste modo, o Código de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus 

da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito 

do autor. Comprovado pela ré a ausência de falha na prestação de 

serviços, cabia à parte autora apresentar extratos ou outras provas que 

demonstrassem a atitude ilícita do requerido, ônus que não se 

desincumbiu. Em relação ao pedido de liberação da quantia supostamente 

retida pela requerida, INDEFIRO posto que o autor após ter o conhecimento 

dos extratos vindicados, não os refutou e não discriminou qual valor ainda 

haveria de receber, sendo de conhecimento que é vedada a prolação de 

sentença ilíquida nos Juizados Especiais (art. 38, parágrafo único, Lei n° 

9.099/95), cabendo ao requerente ter apresentado os valores 

pretendidos, o que não o fez. E para que os danos morais sejam 

reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e 

o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à moral da 

parte autora e, portanto, não há que se falar em indenização por danos 

morais. III - Dispositivo Ante o exposto, rejeito as preliminares, revogo a 

liminar e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora 

em face do requerido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente 

CPC. Em tempo, determino à Secretaria deste Juízo que providencie a 

alteração do pólo passivo da ação, fazendo constar como parte requerida: 

SAFRAPAYCREDENCIADORA LTDA. Transitado em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Michelle Azevedo Filho Cezar 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004006-68.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE FREITAS PORTAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADIDAS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARFORI SAMPAIO OAB - SP0222988A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004006-68.2019.8.11.0007 REQUERENTE: GUSTAVO DE 

FREITAS PORTAO REQUERIDO: ADIDAS DO BRASIL LTDA Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I do Código 

de Processo Civil. I – Mérito No mérito alega o autor que na data de 

03/06/2019 efetuou a compra de um tênis junto ao site da requerida, 

mediante pedido n° ABR03111123, com pagamento imediato pelo cartão de 

crédito, no valor de R$ 419,99 (quatrocentos e dezenove reais e noventa 

e nove centavos) comprovado pelo e-mail de confirmação de pagamento. 

Contudo, vencido o prazo previsto para a entrega o produto não chegou, 

sendo que em contato com a requerida através do atendimento ao cliente 

registrado pelos protocolos, esta informou que o pedido não seria 

encaminhado por ser inexistente no sistema da empresa requerida, mas 

não devolveu ao autor o dinheiro já pago no produto. Em contestação (Id 

nº 25356676) a requerida argumentou que não praticou nenhum ato ilícito 

passível de dano moral, haja vista que o produto não foi encaminhado 

devido a divergência nos dados informados pelo autor no ato da compra, 

sendo os dados preenchidos pela própria parte autora, sendo, portanto, o 

consumidor quem inviabilizou a própria resolução da demanda. In casu, 

trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes 

ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, 

do CDC, a inversão do ônus da prova em benefício da parte autora é 

medida que se impõe, nos termos do artigo 6.º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Pelos documentos acostados a inicial, vê-se que 

autor adquiriu um produto da empresa requerida confirmado pelo e-mail de 

Id nº 23790511, cujo pagamento fora realizado mediante cartão de crédito 

do autor de Id nº 23790508, onde a requerida descontou o valor do 

produto de R$ 419,99 (quatrocentos e dezenove reais e noventa e nove 

centavos). Por sua vez, a requerida confirmou em contestação que o 

produto do autor não foi entregue, não juntando aos autos nenhum 

documento que comprove o efetivo estorno do valor à autora ou de qual 

foi à divergência de informações que ensejou que impediu o envio do 

produto. Assim, a requerida não logrou êxito em provar qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, CPC), 

restando evidenciada a nítida falha na prestação de serviços. E 

cuidando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de 

produtos por eventual dano, seja moral ou material, causado ao 

consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou 

culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do referido Código. Desta 

forma, faz jus o autor a restituição da quantia paga no produto de R$ 

419,99 (quatrocentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), 

correção monetária devida a partir da data do desembolso (03/06/2019), e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. E quanto ao 
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dano moral os Tribunais Pátrios vem se posicionando que em casos 

semelhantes de simples descumprimento contratual de não entrega do 

produto, constitui mero dissabor não passível de indenização por danos 

morais, vejamos: EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. MERCADORIA ADQUIRIDA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO 

ENTREGUE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. 

RECURSO DESPROVIDO 1. De acordo com entendimento prevalecente do 

STJ, o mero inadimplemento contratual não é, por si só, apto a dar ensejo à 

compensação por dano moral, exceto em circunstâncias especiais quando 

demonstrado efetivo abalo na honra do consumidor. Precedentes: EDcl no 

REsp 1243813/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4ª Turma, 

julgado em 28.06.2011, DJe 03.08.2011; REsp 1244781/RS, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, 4ª Turma, julgado em 24.05.2011, DJe 

30.05.2011. 2. A frustração diante do atraso ou mesmo da falta de entrega 

da mercadoria não constitui fato capaz de causa abalo de grande 

intensidade na parte autora, apto a ensejar a indenização por danos 

morais. 3. Pedido indenizatório julgado improcedente na origem. 4. Recurso 

desprovido, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do 

art. 46 da Lei 9.099/95. (TJSP - Recurso Inominado Cível \/ Substituição do 

Produto: 10035619120198260408, Relator: RENATA FERREIRA DOS 

SANTOS CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2020, TURMA CÍVEL E 

CRIMINAL, Data de Publicação: 21/02/2020). EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

CONSUMIDOR. BENS MÓVEIS. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. 

AUSÊNCIA DE ENTREGA. RECURSO ADSTRITO AO RECONHECIMENTO DO 

DANO MORAL. AUSENTE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, A ENSEJAR A 

INDENIZAÇÃO POSTULADA. SENTENÇA MANTIDA. O autor relata que 

efetuou a compra de um guarda-roupa através de loja online da requerida 

e não recebeu o produto. Narrou que após contatar com a requerida, por 

três vezes, recebeu informação de que o produto estava indisponível e 

não seria entregue, quando requereu o cancelamento da compra e o 

ressarcimento do valor pago, o que não ocorreu. Postulou a devolução da 

importância paga pelo produto adquirido, acrescida de juros e correção 

monetária, bem como indenização por danos morais, no valor mínimo de R$ 

10.000,00. Sobreveio sentença que determinou a restituição do valor pago 

pelo produto não entregue e afastou a indenização por danos morais, pois 

o transtorno causado pela falta de entrega da mercadoria não extrapolou 

os dissabores da vida cotidiana, não havendo se falar em dano moral in re 

ipsa. Inconformado com a decisão, recorre o autor, visando à indenização 

por dano extrapatrimonial. Embora inegável que o autor enfrentou 

aborrecimentos diante dos fatos narrados na inicial, certo é que a situação 

retratada, de descumprimento contratual, não enseja indenização por dano 

à esfera pessoal. Ressalte-se que não logrou demonstrar o autor ter 

sofrido alguma lesão a direito de personalidade ou à dignidade humana, ou 

mesmo situação que tenha causado extrema angústia, sofrimento ou abalo 

moral, a ponto de causar desequilíbrio emocional por fato imputável à parte 

ré, razão pela qual não prospera o pleito de reparação por danos morais, 

no caso concreto. Sentença de parcial procedência que merece ser 

mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. 

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Recurso Inominado: 

71008725376, Relator: ELAINE MARIA CANTO DA FONSECA, Data de 

Julgamento: 04/02/2020, SEGUNDA TURMA RECURSAL CÍVEL, Data de 

Publicação: 10/02/2020). Conforme explanado, o dano moral pretendido 

pelo autor não restou evidenciado, uma vez que pelo entendimento 

jurisprudencial atual, o simples inadimplemento contratual de não entrega 

do produto, não enseja reparação por ser mero dissabor cotidiano à vida 

comum. O dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, 

somente se configurariam, com a exposição do consumidor a situação 

humilhante, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer 

dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5.º, incisos V e X, da 

Constituição, o que não restou comprovado no caso dos autos. Deste 

modo, os fatos narrados na inicial não evidenciam situação excepcional da 

vida comum que possam ultrapassar o mero aborrecimento do autor, do 

qual julgo improcedentes os danos morais. II - Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR a requerida à restituir ao autor a 

importância paga no produto de R$ 419,99 (quatrocentos e dezenove 

reais e noventa e nove centavos), corrigidos monetariamente (INPC) a 

partir da data do desembolso, (03/06/2019), conforme o disposto na 

Súmula 43 do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da 

citação (artigos 240 do CPC, e 405 CC); Por outro lado, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória por danos morais. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Consoante o disposto no art. 40, 

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

Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga 

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

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

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

17 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000736-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DOUGLAS SABINO JUNQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000736-70.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: FERNANDO 

DOUGLAS SABINO JUNQUEIRA EXECUTADO: SKY SERVIÇOS DE BANDA 

LARGA Vistos. Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

movido pela parte requerida (Id nº 26225424), alegando o instituto da 

supressio, quando a multa astreinte que possui essência coibitória para ao 

caráter punitivo, alegando a ausência de razoabilidade e proporcionalidade 

no valor aplicado, pretendendo a minoração da multa sob pena de 

enriquecimento sem causa da parte beneficiada. A embargante/requerida 

garantiu o juízo mediante depósito de Id nº 26225426. É o necessário. 

DECIDO. Em que pese os argumentos da ré, tenho que restou 

fundamentado no r. despacho de Id nº 22570460, que para adequar a 

multa cominatória, mesmo restando demonstrada a inércia da 

embargante/requerida, ocasionado pelo retardamento no cumprimento da 

obrigação imposta foi observado os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte 

requerente, que culminou na redução da multa para R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), razão pela qual não há que se falar em redução da multa. In casu, 

não vislumbro qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da 

obrigação da requerida, prevista no art. 52, inciso IX da Lei 9.099/95, 

sendo a presente impugnação almejada com o intuito de discutir os termos 

da decisão. Desta feita, por verificar a não ocorrência das hipóteses de 

cabimento de impugnação ao cumprimento de sentença, o petitório não 

deve ser acolhido e, permanecendo o inconformismo quanto à aludida 

decisão, resta a embargante a interposição do recurso cabível. Ante o 

exposto, NÃO ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA interpostos no Id n.º 26225424, bem como, incabível o efeito 

suspensivo nestes atos, eis que a embargante não comprou que o 

prosseguimento da execução possa lhe causar grave dano de difícil ou 

incerta reparação, nos termos do art. 525, § 6º do CPC. Por conseguinte, 

determino o prosseguimento da execução, devendo ser a parte 

Exequente/Autora intimada para requerer o que de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de março de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161881 Nr: 7015-26.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Machado dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Felipe Machado dos Santos

Valor das Custas Processuais:R$ 975,78

Prazo para pagamento:05

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

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

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

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

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166351 Nr: 2197-94.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Reis Silva, Jeferson Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Daniel Reis da Silva, Jeferson Oliveira da Silva

Valor das Custas Processuais:R$ 975,78

Prazo para pagamento:05

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

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

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

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

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000868-59.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. (REQUERENTE)

T. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000868-59.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: DIRCEU BLANSKI, TAMARA CASTRO DA SILVA Vistos. 

Trata-se de “Ação de Divórcio Direto Consensual” ajuizada por DIRCEU 

BLANSKI e TÂMARA CASTRO DA SILVA BLANSKI, todos devidamente 

qualificados nos autos. Ao ID. 29959146 as Partes manifestaram pela 

desistência do presente feito, nos termos do artigo 485, III, do CPC. 

Vieram-me os autos conclusos para sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Homologo o pedido de desistência formulado pela parte requerente, ID. 

29959146, e por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil, devendo ser dadas as baixas necessárias em eventuais 

gravames. Inexiste condenação ao pagamento dos honorários 

advocatícios. Observadas as formalidades legais, deem-se as baixas 

necessárias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de março de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000715-60.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. F. (REQUERENTE)

C. A. M. D. S. (TESTEMUNHA)

Z. N. F. (TESTEMUNHA)

J. A. A. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000715-60.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS FAGUNDES 

TESTEMUNHA: JOSE ANDRADE ALECRIM, ZITO NUNES FERRAZ, CICERO 

APARECIDO MARTINS DA SILVA REQUERIDO: RAYANNE CRISTINA 

VIEIRA Vistos. Trata-se de ação de guarda com pedido de liminar movida 

por MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS FAGUNDES em face de 

RAYNANNE CRISTINA VIEIRA, em favor da criança Nayanny Vieira 

Fagundes. Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo provisório 

em audiência de conciliação, dispondo acerca direito de convivência e 

alimentos da filha comum, bem como a realização de estudo psicossocial 

(ID. 20171287). Em nova audiência de conciliação, não chegaram a um 

acordo. No ID. 21474397 foi juntado relatório de estudo psicossocial 

favorável à permanência da convivência familiar nos moldes acordados, 

bem como desfavorável à modificação da guarda. Com vistas dos autos, o 

MPE manifestou pela homologação do acordo provisório, bem como pela 

improcedência da modificação de guarda, caso não houvessem mais 

provas a serem produzidas. Impugnação à contestação aportada ao ID. 

22934574. Parecer do MPE ao ID. 24679658. Despacho saneador 

proferido ao ID. 24743214. A Parte Autora manifestou-se ao ID. 27658259, 

instruindo os autos com documentos. A Parte Autora apresentou o rol de 

testemunhas ao ID. 28893721, assim como a Parte Ré ao ID. 29020663. 

Termo de audiência de instrução e julgamento encartado ao ID. 29889877. 

Permaneceram os autos conclusos para apreciação dos pedidos 

liminares. FUNDAMENTO. DECIDO. Pelo que se vê até o momento não há 

motivo que justifique a mudança da guarda para a autora, uma vez que o 

infante já se encontra devidamente adaptado no lar de sua Genitora, 

estando sob a guarda da Genitor desde o seu nascimento. Não resta 

dúvida de que, neste momento, a permanência da infante no lar materno, 

traz reais vantagens para a incapaz, sendo providência que atende ao 

seu maior interesse. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos 

consta, INDEFIRO o pedido liminar de guarda provisória postulado por 

MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS FAGUNDES, devendo a infante 

NAYANNY VIEIRA FAGUNDES, permanecer sob a guarda da Genitora 

RAYNANNE CRISTINA VIEIRA. Resguardo, desde logo, o direito do autor 

de visitar sua filha livremente e de tê-la em sua companhia em sua 

residência, em finais de semana alternados, retirando-a às sextas-feiras 

após às 12h, ou na saída da escola se essa ocorrer mais trade, 

devolvendo-a aos domingos até às 19h, FICANDO AUTORIZADO RETIRAR 

A INFANTE POR SEUS GENITORES, OU OUTROS PARENTES ATÉ O 

SEGUNDO GRAU (IRMÃOS), em metade das férias escolares e 

alternadamente nas festividades de final de ano, devendo a Genitora 

priorizar as visitas paternas, sob pena de responder por eventual 

obstrução às ordens judiciais. CUMPRA-SE o termo de audiência e a 

presente decisão. . Alta Floresta/MT, 13 de março de 2020. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001344-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FERREIRA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001344-68.2018.8.11.0007 JOAQUIM FERREIRA NUNES 
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SEGURADORA LÍDER IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas aos Procuradores das partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do laudo pericial ID 30085175, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 17 de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000376-04.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMI DE SOUZA BACELAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000376-04.2019.8.11.0007 CLEOMI DE SOUZA BACELAR 

SEGURADORA LÍDER IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas aos Procuradores das partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do laudo pericial ID 30085823, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 17 de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002440-84.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FONSECA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILTON ANTONIO ZANDAVALLI (REU)

CIRLEI BUENO ZANDAVALI (REU)

Outros Interessados:

ANDERSON PEREIRA DA SILVA (CONFINANTES)

MANOEL GERALDO DA SILVA (CONFINANTES)

MARCELO TAKESHI MURATA (TESTEMUNHA)

JOAO VENANCIO DE MATOS (TESTEMUNHA)

JOSENALDO DOS SANTOS VENANCIO (CONFINANTES)

JOSE GERALDO RODRIGUES (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002440-84.2019.8.11.0007 LUIZ ANTONIO FONSECA SANTOS 

CIRLEI BUENO ZANDAVALI e outros IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação acerca da informação recebida em relação 

ao requerido Zilton Antônio Zandavalli na certidão ID 30228689, bem como 

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

Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 17 de março de 

2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112473 Nr: 1038-58.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelir Maria Alberton Botega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o endereço dos imóveis a serem avaliados, acessando o site do TJ-MT 

www.tjmt.jus.br, ícone "emissão de guias online" emitir guia (informar o 

serviço) – diligência – 1º Grau – informar o número do processo – próximo 

– preencher a guia com as informações do endereço a ser diligenciado e 

gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o comprovante, para 

posterior cumprimento do mandado de avaliação.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110719 Nr: 6309-82.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio Alves de Andrade

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 143, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115394 Nr: 3720-83.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Intermedium S. A.

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Souza Leite - 

OAB:101.856/MG, Fernando Fantini Penna - OAB:41.394-E

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

para manifestação nos presentes autos acerca do laudo pericial de fls. 

208/215, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142601 Nr: 4433-87.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Gomes Pereira

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas aos Procuradores das 

partes para manifestação nos presentes autos acerca do laudo pericial de 

fls. 131, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25228 Nr: 2568-83.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Ecológico Cristalino Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson de Carvalho - OAB:MT 
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1810-A, Luana Liporace Pires da Silva - OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 491/493, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 138778 Nr: 2331-92.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G Dezanetti dos Santos ME, Gleiciane Dezanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sicredi - Sicred Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Assis Rosa - 

OAB:12809, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 Ante o exposto, REVOGO a medida liminar anteriormente deferida (fls. 

80/81) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para:1 

– DEFERIR a aplicação do CDC ao presente caso;2 – INDEFIRIR o pedido de 

ilegalidade dos juros remuneratórios, visto que pactuados segundo a lei e 

a média do mercado;3 – INDEFERIR o pedido de ilegalidade de capitalização 

de juros, pois expressamente contratado;4 – INDEFERIR o pedido de 

ilegalidade da multa contratual, eis que a mesma é aplicada no patamar de 

2% (dois por cento);5 – DEFERIR a exclusão da comissão de permanência, 

devendo ser adotado o INPC como índice de correção monetária, limitando 

a multa contratual no patamar de 2% ao ano e os juros moratórios 

aplicados na forma pactuada no contrato; 6 – INDEFERIR os pedidos e 

alegações genéricas, eis que não-especificados e não-discriminados e,7 

– INDEFERIR o pedido de repetição de indébito para DETERMINAR que a 

integralidade do valor pago seja compensado do saldo devedor do 

contrato, recalculado nos termos dispostos acima, devendo o saldo 

credor, se houver, ser restituído à autora.Portanto, tendo em vista que o 

Banco réu sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, em proporção ao 

saldo que se apurar devido em liquidação, bem como a pagar honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor final do contrato, ou seja, do saldo 

que se apurar, realmente, devido em liquidação, vedada a compensação 

de honorários.Por conseguinte, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Transitada 

em julgado, promovam-se os cálculos dentro dos parâmetros fixados 

nesta decisão e arquivem-se, com as anotações.P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000019-87.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERMINIA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000019-87.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARIA ERMINIA SANTANA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Tendo em vista que o presidente do Tribunal 

de Justiça e o Corregedor-Geral da Justiça publicaram aPortaria-Conjunta 

n. 247/2020 para estabelecer, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso (Primeira e Segunda Instâncias) e que, 

dentre as medidas tomadas determinou-se a SUSPENSÃO das 

AUDIÊNCIAS e sessões plenárias no Tribunal de Justiça, Turma Recursal e 

Tribunal do Júri pelo prazo de 15 (quinze) dias, REDESIGNO a audiência 

marcada nestes autos para o dia 06 de julho de 2020, às 15h30min. 

Intimem-se com urgência. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de março de 

2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000011-13.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RODRIGUES PONCIUNCULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000011-13.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

ANA PAULA RODRIGUES PONCIUNCULA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Tendo em vista que o presidente do 

Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral da Justiça publicaram 

aPortaria-Conjunta n. 247/2020 para estabelecer, em caráter temporário, 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no 

âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso (Primeira e Segunda Instâncias) 

e que, dentre as medidas tomadas determinou-se a SUSPENSÃO das 

AUDIÊNCIAS e sessões plenárias no Tribunal de Justiça, Turma Recursal e 

Tribunal do Júri pelo prazo de 15 (quinze) dias, REDESIGNO a audiência 

marcada nestes autos para o dia 06 de julho de 2020, às 15h00min. 

Intimem-se com urgência. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de março de 

2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000122-94.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZENEIA ANZOLIN DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000122-94.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

ZENEIA ANZOLIN DA SILVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos. Tendo em vista que o presidente do Tribunal de 

Justiça e o Corregedor-Geral da Justiça publicaram a Portaria-Conjunta n. 

247/2020 para estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do Poder 

Judiciário de Mato Grosso (Primeira e Segunda Instâncias) e que, dentre 

as medidas tomadas determinou-se a SUSPENSÃO das AUDIÊNCIAS e 

sessões plenárias no Tribunal de Justiça, Turma Recursal e Tribunal do 

Júri pelo prazo de 15 (quinze) dias, REDESIGNO a audiência marcada 

nestes autos para o dia 06 de julho de 2020, às 14h30min. Intimem-se com 

urgência. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de março de 2020. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000694-84.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR ROSADO SOBRINHO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000694-84.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

LENIR ROSADO SOBRINHO DE OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 
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DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Tendo em vista que o presidente do 

Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral da Justiça publicaram 

aPortaria-Conjunta n. 247/2020 para estabelecer, em caráter temporário, 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no 

âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso (Primeira e Segunda Instâncias) 

e que, dentre as medidas tomadas determinou-se a SUSPENSÃO das 

AUDIÊNCIAS e sessões plenárias no Tribunal de Justiça, Turma Recursal e 

Tribunal do Júri pelo prazo de 15 (quinze) dias, REDESIGNO a audiência 

marcada nestes autos para o dia 06 de julho de 2020, às 16h00min. 

Intimem-se com urgência. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de março de 

2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005424-41.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DAS GRACAS MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1005424-41.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

TEREZINHA DAS GRACAS MONTEIRO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Tendo em vista que o presidente do 

Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral da Justiça publicaram 

aPortaria-Conjunta n. 247/2020 para estabelecer, em caráter temporário, 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no 

âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso (Primeira e Segunda Instâncias) 

e que, dentre as medidas tomadas determinou-se a SUSPENSÃO das 

AUDIÊNCIAS e sessões plenárias no Tribunal de Justiça, Turma Recursal e 

Tribunal do Júri pelo prazo de 15 (quinze) dias, REDESIGNO a audiência 

marcada nestes autos para o dia 06 de julho de 2020, às 16h30min. 

Intimem-se com urgência. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de março de 

2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001915-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA DANIELE TERRES (REQUERENTE)

ROSANGELA APARECIDA FOGACA (REQUERENTE)

E. V. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAN SANTOS PADILHA TERRES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001915-73.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: ROSANGELA APARECIDA FOGACA, CARLA DANIELE 

TERRES, E. V. T. INVENTARIADO: OSMAN SANTOS PADILHA TERRES 

Vistos. ACOLHO o parecer Ministerial, nestes termos, acerca da 

necessidade de reconhecimento de união estável havida entre o "de 

cujus" e a Requerente Rosângela Aparecida Fogaça, INTIME-SE a autora 

para que em 15 (quinze) dias manifeste-se nos autos. De mais a mais, 

DETERMINO a realização de avaliação judicial dos bens pertencentes ao 

Espólio, após, dê-se vista dos autos à Parte Autora, às Fazendas Públicas 

e ao MPE, vindo-me os autos conclusos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 16 

de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000245-92.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA DE SOUSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000245-92.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

GERALDINA DE SOUSA PEREIRA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos. 

INDEFIRO o pedido de ID. 28325449, eis que o art. 101, I, do CDC, 

estabelece a competência do domicílio do autor para o processo e 

julgamento dos litígios entre consumidores e fornecedores. Desse modo, 

para o regular prosseguimento do feito há a necessidade da parte autora 

comprovar o seu atual endereço, a fim deste juízo analisar a competência 

para julgamento, que no presente caso é absoluta. Além disso, a 

procuração outorgando poderes à patrona postulante deve ser feita por 

instrumento público e, nesse sentido os Tribunais Pátrios vem decidindo 

pacificamente: “[...] 2) A regularização da representação processual do 

agravante que, nos termos da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será 

possível mediante a lavratura de procuração por instrumento público em 

razão de ser o mesmo analfabeto, por ser condição de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, caracteriza ato necessário à 

realização do seu direito, estando, portanto, abrangido pela assistência 

judiciária gratuita. (TJMT - AI 10705/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE 

FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)” - Grifo nosso. 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE DE 

TRABALHADOR RURAL. AUTORA ANALFABETA. PROCURAÇÃO 

FIRMADA MEDIANTE INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO INSANÁVEL. PRELIMINAR 

ACOLHIDA. 1. Tratando-se de pessoa analfabeta, a procuração deve ser 

dada mediante instrumento público (art. 654, parág 2º, do Código Civil), a 

fim de se evitar nulidade insanável. 2. É inexistente a representação 

processual da parte autora, vez que a procuração juntada à fl. 7 foi 

firmada por instrumento particular. 3. Acolhida a preliminar suscitada para 

anular a sentença recorrida. Determino o retorno dos autos à origem, a fim 

de que o Juiz intime a parte autora para regularizar a representação 

processual e, após, dê regular andamento ao feito. 4. Remessa ofical 

provida e apelação do INSS prejudicada. (TRF-5 - REEX: 

107873420134059999, Relator: Desembargador Federal Emiliano Zapata 

Leitão, Data de Julgamento: 21/01/2014, Quarta Turma, Data de 

Publicação: 23/01/2014) – Grifo nosso. “PROCESSUAL CIVIL. AUTOR 

ANALFABETO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. IRREGULARIDADE 

NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADA NO PRAZO 

ESTIPULADO PARA QUE ISSO ACONTECESSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

"‘analfabeto só pode outorgar procuração por instrumento público’ (TJSC. 

Apelação cível nº 99.004882-9, de ituporanga, segunda Câmara Civil, Rel. 

Des. Xavier Vieira, j. Em 07.10.99)" (segunda turma de recursos. Apelação 

cível nº 2007.200912-8, de presidente Getúlio, un., Rel. Juiz roberto lepper, 

j. Em 06.11.2007)”. (TJ-SC; Rec. 2008.200012-3; Blumenau; Segunda 

Turma de Recursos Cíveis e Criminais; Rel. Juiz Roberto Lepper; DJSC 

24/10/2008; Pág. 278) – Grifo nosso. Assim, MANTENHO a decisão 

outrora proferida e DETERMINO que a parte autora PROMOVA A EMENDA 

A INICIAL, conforme determinado ao ID. 28325449. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 16 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000365-38.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000365-38.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

GABRIELA SOARES DE OLIVEIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido de ID. 30058556, eis que o art. 101, I, do 

CDC, estabelece a competência do domicílio do autor para o processo e 

julgamento dos litígios entre consumidores e fornecedores. Desse modo, 
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para o regular prosseguimento do feito há a necessidade da parte autora 

comprovar o seu atual endereço, a fim deste juízo analisar a competência 

para julgamento, que no presente caso é absoluta. Assim, MANTENHO a 

decisão outrora proferida e DETERMINO que a parte autora PROMOVA A 

EMENDA A INICIAL, conforme determinado ao ID. 28766054. CUMPRA-SE. 

Alta Floresta/MT, 16 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002384-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA BARBOZA DE SENA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIVALDO MACIEL GOMES (REU)

CLEUZA MORAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELENA MARIA BUENO OAB - PR87953 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002384-22.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

EDNA BARBOZA DE SENA REU: GIVALDO MACIEL GOMES, CLEUZA 

MORAIS Vistos. ACOLHO o pleito Ministerial (ID. 30098593), nestes 

termos, INTIME-SE a Parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

aporte aos autos as informações solicitadas pelo douto Promotor de 

Justiça, após, VOLTEM-ME os autos conclusos. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 13 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000800-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUECI OLIVEIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000800-17.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARIA LUECI OLIVEIRA DE ARAUJO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando a manifestação de 

id28848406, com o que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela autora, HOMOLOGO o cálculo de id22619887. Portanto, 

EXPEÇA-SE requisição de pagamento. Após, com o depósito do respectivo 

valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, observando-se, se for o 

caso, o item n. 2.13.3.3 da CNGC. ÀS PROVIDÊNCIAS. Alta Floresta/MT, 13 

de março de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005217-42.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1005217-42.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

ISAIAS ANTONIO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Diante da certidão de ID. 28435447, NOMEIO, em 

substituição, o médico Dr. Charles Miranda Medeiros – CRM/MT 3253, que 

poderá ser encontrado na Cínica Medicina do Trabalho, para efetuar 

perícia médica na parte autora, independentemente de compromisso, com 

base no artigo 468 da Lei 13.105/15 (CPC). Cumpra-se a decisão de ID. 

26873659. Alta Floresta/MT, 12 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004312-37.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FERNANDES DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI OAB - MT23866-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004312-37.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

JORGE FERNANDES DE FARIA REU: INSS Vistos. Diante da manifestação 

de id30151662, proceda-se a intimação da perita médica que realizou a 

perícia na parte autora para que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos o 

laudo pericial, conforme determinação de id24564180. Após a juntada do 

laudo, cumpra-se integralmente a decisão de id24564180. Alta 

Floresta/MT, 12 de março de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000142-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DE LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CLEONICE DE LIMA (REQUERENTE)

NELSINHO DE LIMA (REQUERENTE)

JANETE BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

JULIANA CRISTINA DE LIMA (REQUERENTE)

ODAIR ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

GEOVANE ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

JOSUE BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

FRANCISCO BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

JEAN ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

M. B. D. L. (REQUERENTE)

JOSE BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

ALEX BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

PETRONILIO BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

LUCAS BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

NELSO BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

ADELSON BATISTA DA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUIZ CARLOS CARDOSO OAB - MT17977/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL FRANCISCO DE LIMA (INVENTARIADO)

JOSEFA MARIA DE LIMA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000142-56.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: FRANCISCO BATISTA DE LIMA, JOSE BATISTA DE LIMA, 

JANETE BATISTA DE LIMA, JULIANA CRISTINA DE LIMA, CLEONICE DE 

LIMA, SUELI APARECIDA DE LIMA DE OLIVEIRA, NELSO BATISTA DE 

LIMA, PETRONILIO BATISTA DE LIMA, JOSUE BATISTA DE LIMA, 

NELSINHO DE LIMA, LUCAS BATISTA DE LIMA, ADELSON BATISTA DA 

LIMA, ALEX BATISTA DE LIMA, M. B. D. L., GEOVANE ALVES DA CRUZ, 

JEAN ALVES DA CRUZ, ODAIR ALVES DA CRUZ INVENTARIADO: 

JOSEFA MARIA DE LIMA, MIGUEL FRANCISCO DE LIMA Vistos. Acolho o 

pleito Ministerial, nesse sentido, INTIME-SE pessoalmente o Herdeiro ALEX 

BATISTA DE LIMA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova sua 

regularização processual. De mais a mais, INTIME-SE o Inventariante para 

que, em 30 (trinta) dias, instrua os autos com a certidão do INSS dos 

herdeiros pré-mortos Laercio Batista de Lima e Maria Aparecida Batista de 
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Lima da Cruz. Promova-se, ainda, a avaliação judicial dos bens 

pertencentes ao Espólio, após, dê-se vista às Partes, e as Fazendas 

Públicas, vindo-me os autos conclusos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 16 

de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000498-80.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVA CRISTINA SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000498-80.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: DEIVA CRISTINA 

SANTOS PEREIRA Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de DEIVA CRISTINA 

SANTOS PEREIRA. Ao ID. 30187533, o requerente manifestou pela 

desistência do presente feito, nos termos do artigo 485, III, do CPC. 

Vieram-me os autos conclusos para sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Homologo o pedido de desistência formulado pela parte requerente, ID. 

30187533, e por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil, devendo ser dadas as baixas necessárias em eventuais 

gravames. Deixo de condenar a autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios, visto que a Requerida sequer foi citada, por outro lado 

condeno a Parte Autora ao pagamento de eventuais custas e despesas 

processuais. Observadas as formalidades legais, deem-se as baixas 

necessárias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de março de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326256 Nr: 867-03.2020.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bergson Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prohab - Projetos Construção Civil Habitacional, 

Adauto Gonzales

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PROHAB - PROJETOS CONSTRUÇÃO 

CIVIL HABITACIONAL, CNPJ: 15374424000193. atualmente em local incerto 

e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Descrição do Imóvel Usucapiendo: Um imóvel localizado na Rua A, Quadra 

01, Lote nº. 05, no bairro Morada do Sol, nesta cidade.

Despacho/Decisão: VISTOS.1.Cuida-se de ação de Usucapião Especial 

Urbana ajuizada por BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA em face de 

PROHAB – PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL HABITACIONAL 

representado por ADAUTO GONZALES, todos qualificados nos autos. 2.O 

Requerente alega que no ano de 2002 adquiriu um imóvel localizado na 

Rua A, Quadra 01, Lote Nº 05, Bairro Morada do Sol, nesta cidade de 

Barra do Garças/MT, de uma pessoa de nome BELISARDO MATEUS 

GOUVEIA. 3.Aduz o autor que após adquirir o imóvel, mudou-se para o 

local que na época consistia em uma construção de dois cômodos e que 

nos anos subsequentes o autor realizou pequenas reformas no imóvel, 

bem como ampliou a construção a fim de usufruir uma moradia mais digna, 

e permanece residindo no local até a presente data. 4.Alega que por ser 

pessoa simples e de poucos recursos financeiros, o Requerente não se 

preocupou com registro do imóvel no cartório competente, todavia, sempre 

agiu com o animus domini sobre o bem, tanto que estabeleceu sua casa no 

local e assumiu o ônus do imposto de decorrente da propriedade do imóvel 

(IPTU).5.É O RELATÓRIO. DECIDO.6.A Constituição Federal regulamentou 

no art. 183 este tipo de aquisição de propriedade, visando atingir o 

interesse social. Vejamos: Art. 183. Aquele que possuir como sua área 

urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, 

ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua 

família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro 

imóvel urbano ou rural. 7.Desta maneira, para aquisição do imóvel nesta 

modalidade é necessário o preenchimento dos requisitos:•Posse por 5 

(cinco) anos ou mais interruptas (fls. 18/26);•Área Urbana não superior a 

250m² (fls. 34/35);•Posse mansa e pacifica (fls. 27)•Utilização do Imóvel 

para sua moradia (fls. 28/29);•Certidões Negativas de Registro de Imóveis 

em nome do Requerente (fls. 31/33)8.Preenchidos os requisitos, CITE-SE o 

Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE para audiência de 

conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 28 de abril de 2020, às 

15h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), consignando as advertências 

legais, bem como citem-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos.9. Expeça-se 

mandado de citação pessoal para os confinantes (fls. 04v), conforme 

exposto no artigo 246, §3º, CPC/2015. 10. Intimem-se, via postal, para que 

manifestem se têm interesse na causa os representantes da União, do 

Estado e do Município. Remetam-se cópias da inicial e documentos.11. 

DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.12. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 20 de fevereiro de 2020

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316589 Nr: 11454-21.2019.811.0004

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cleto Ignacio de Macedo, NAYARA 

COSTA FARIA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS

(OAB/17.066 ) , para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do 

novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323164 Nr: 14647-44.2019.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FRANCELINO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, Evandro 

Moreira Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Adrielly Ferreira da Silva 

Carvalho - OAB:20660/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328986 Nr: 2381-88.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Maria Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): General Motors do Brasil Ltda, Diferente 

Distribuidora de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC e do e-mail de fls. da Central de Arrecadação, 

impulsiono os autos e procedo a intimação da parte autora para que 

recolha as parcelas das custas judiciais até o dia 20 de cada mês, bem 

como informo que o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado 

no sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes acessarem 

diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS - CUSTAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, SELECIONAR OPÇÃO "MEU PROCESSO É ELETRONICO 

PJE, e ao lançar o numero do processo, automaticamente, o sistema 

alertará a seguinte mensagem: "Existe um parcelamento ou desconto 

cadastrado para esse processo deseja emitir sua Guia".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166563 Nr: 9066-92.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francielma Lopes de Oliveira, Admilson Uruguay de 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Judith Dias Teixeira 

Esteves, Euripedes Luiz Esteves, Raimundo Santana da Silva, Manoel Eliel 

Reis Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Luiz Esteves 

Júnior - OAB: MT 5.916-B, Hugo Ramos Vilela- Defensor Público - 

OAB:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Hallex 

Sandro Mingoti Rêgo

(OAB/MT 15093) , para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do 

novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171974 Nr: 4792-51.2013.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina de Fátima Silva Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Morais da Silva, Necione Freitas Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A, 

Onélia Francisca Guimarães - OAB:12.826/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Hallex 

Sandro Mingoti Rêgo

(OAB/MT 15093) , para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do 

novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187885 Nr: 8591-68.2014.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maicon Auto Posto Ltda, Marcio Victor de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Celio Oliveira Dias, Job Alves dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

JUSSARA MARIA FONSECA S. LIRA(OAB/MT 16.656) , para que devolva 

os autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193874 Nr: 13001-72.2014.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Moradores do Povoado de Vale dos 

Sonhos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Auto Posto Ltda, Marcio Victor de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

JUSSARA MARIA FONSECA S. LIRA(OAB/MT 16.656) , para que devolva 

os autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 
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apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217427 Nr: 1291-84.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Coelho de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Francisca de Souza, Lovani Marilei 

Faleiro, Raimundo Alves do Nascimento, Osvaldo Bertholdo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199, WALTER GEORGE RAMALHO LIMA - OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219916 Nr: 2784-96.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionísio Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa BB Administradora de Cartão de 

Crédito S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

JUSSARA MARIA FONSECA S. LIRA(OAB/MT 16.656) , para que devolva 

os autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255325 Nr: 9802-37.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson José Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A, Pasquali Parise e Gasparini Junior - OAB:SP/4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269568 Nr: 719-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Candida de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cássio Mesquita de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 VISTOS.

1. Considerando a necessidade de se adotar medidas que visam à 

redução da probabilidade de contaminação pelo novo coronavírus 

(COVID-19), contágio classificado como "pandemia" pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), bem como que as audiências são presenciais e 

realizadas nas dependências do Fórum, onde há grande fluxo de 

servidores, partes, advogados e estagiários, faz-se necessária a tomada 

de medidas imediatas por este Juízo.

 2. Dessa forma, CANCELO a audiência designada para o dia 17/03/2020, 

devendo o feito aguardar na secretaria ulterior determinação da 

presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vindo concluso em 

seguida.

3. COMUNIQUE-SE com urgência as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271269 Nr: 1791-82.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Wa'Utomorewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:MT/24.321/O, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714/PE

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. Dessa 

forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278555 Nr: 6374-13.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vavassori Filho, Yaeko Vavassori, Ana 

Rita Rippi Capellano, Embra - Empreendimentos Brasileiros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297957 Nr: 1238-98.2019.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS RUY DIAS DE MELO, Açucena Maria de oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anisio Doutor, LUIZ RODRIGUES DE BARROS 

FILHO e S/MULHER, Marcio Alencar Ferreira, Guilherme Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Takeda da Silva - 

OAB:45699/G, Ubiratan Barroso de Castro Junior - OAB:MT 20394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Gomes Marçal Belo - 

OAB:TO/2.879, Ismael Gonçalves Marçal - OAB:GO/13.640

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

Art. 1.207. Expedido o mandado, intimar a parte interessada a efetuar o 

depósito da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sendo a parte autora responsável por essa providência, aguardar pelo 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, intimála, pessoalmente, para que 

comprove o depósito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção do processo.

§ 1º Na hipótese do caput, sendo o interessado na diligência a parte ré, e 

esta manter-se inerte, deverá ser certificado o ocorrido e fazer conclusão 

dos autos.

§ 2º Quando a parte for intimada para audiência de colheita de prova 

testemunhal, deverá constar do ato intimatório a advertência de que 

deverá depositar o valor da diligência no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do protocolo do rol eventualmente apresentado, sob pena de 

preclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298400 Nr: 1446-82.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMGB, Magno Alves Batista, Sunamita dos Reis 

Gonçalves Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deborah Chistina Bertine Assis, Jornal Semana 

7

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - 

OAB:21.242/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO IBRAHIM DO PRADO - 

OAB:11540/GO, SIMONE SOUSA PRADO - OAB:11541/GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Jefferson Oliveira Costa

(OAB/MT 21.242/O ) , para que devolva os autos acima epigrafados em 

até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, 

§2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298473 Nr: 1469-28.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Antonio dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Simiramy Bueno de Castro(OAB/MT 5.880-A) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301729 Nr: 3243-93.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herica Christina Martins Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edson Nolasco Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Herica 

Christiana Martins Cardoso

(OAB/MT 13.327 ) , para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do 

novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304753 Nr: 4829-68.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danillo Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 36,00 ( trintae seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

Art. 1.207. Expedido o mandado, intimar a parte interessada a efetuar o 

depósito da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sendo a parte autora responsável por essa providência, aguardar pelo 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, intimála, pessoalmente, para que 

comprove o depósito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção do processo.

§ 1º Na hipótese do caput, sendo o interessado na diligência a parte ré, e 

esta manter-se inerte, deverá ser certificado o ocorrido e fazer conclusão 

dos autos.
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§ 2º Quando a parte for intimada para audiência de colheita de prova 

testemunhal, deverá constar do ato intimatório a advertência de que 

deverá depositar o valor da diligência no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do protocolo do rol eventualmente apresentado, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306209 Nr: 5722-59.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Junior Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308504 Nr: 7098-80.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higa Construções Elétricas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326630 Nr: 1023-88.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jozelio de Jesus Telles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anjo Azul Administradora e Corretora de 

Seguros Ltda, Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Obrigatório 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO TEIXEIRA SANTOS - 

OAB:24.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 326861 Nr: 1171-02.2020.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sge Comércio de Material Didático Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Ensino do Médio Araguaia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SAAR ZELLAUDI DO 

NASCIMENTO - OAB:360679 SP, JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - 

OAB:234670SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SAAR ZELLAUDI DO 

NASCIMENTO - OAB:360679 SP

 VISTOS.

1. Considerando a necessidade de se adotar medidas que visam à 

redução da probabilidade de contaminação pelo novo coronavírus 

(COVID-19), contágio classificado como "pandemia" pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), bem como que as audiências são presenciais e 

realizadas nas dependências do Fórum, onde há grande fluxo de 

servidores, partes, advogados e estagiários, faz-se necessária a tomada 

de medidas imediatas por este Juízo.

 2. Dessa forma, CANCELO a audiência designada para o dia 17/03/2020, 

devendo o feito aguardar na secretaria ulterior determinação da 

presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vindo concluso em 

seguida.

3. COMUNIQUE-SE com urgência as partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327278 Nr: 1438-71.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorena Feliciano de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Gnota 

Maria Oliveira Alves(OAB/MT 18.120) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328295 Nr: 1966-08.2020.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANDRA DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 320121 Nr: 13120-57.2019.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovani Barbosa dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO XAVIER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Carlos dos Santos - 

OAB:25.484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320222 Nr: 13166-46.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Multicanal Atacado Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Borjão Eireli Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYSA LINO MENDANHA - 

OAB:45922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 94/97.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321383 Nr: 13769-22.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Macrofértil Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Acidemando Gabriel de Morais, 

Espólio de Engracia Vilela de Moraes, Acidemando de Moraes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Franco de Campos - 

OAB:SP 209.784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323210 Nr: 14673-42.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clezia Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 275,00 ( duzentos e setenta e cinco reais), quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

Art. 1.207. Expedido o mandado, intimar a parte interessada a efetuar o 

depósito da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sendo a parte autora responsável por essa providência, aguardar pelo 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, intimála, pessoalmente, para que 

comprove o depósito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção do processo.

§ 1º Na hipótese do caput, sendo o interessado na diligência a parte ré, e 

esta manter-se inerte, deverá ser certificado o ocorrido e fazer conclusão 

dos autos.

§ 2º Quando a parte for intimada para audiência de colheita de prova 

testemunhal, deverá constar do ato intimatório a advertência de que 

deverá depositar o valor da diligência no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do protocolo do rol eventualmente apresentado, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324227 Nr: 15115-08.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEYSON SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324311 Nr: 15153-20.2019.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karllo Alex de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Silva Castro, José Gomes de Castro, 

Espólio de Adenil da Silva Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS

(OAB/17.066 ) , para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do 

novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 
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e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309335 Nr: 7529-17.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA 

REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOBSUL , Wederson de Araujo 

Delgado, Luanna Martins Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Recapagem de Pneus CDB Ltda, LUZIANO 

MORAIS BORGES , Bruno de Carvalho Modesto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido retro, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte requerente, via matéria de 

imprensa, para que apresente planilha atualizada do débito, em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310385 Nr: 8141-52.2019.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo de Moraes Carvalho, Leonardo de 

Moraes Carvalho, Acidemando de Moraes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311549 Nr: 8795-39.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magali Amorim Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313921 Nr: 10017-42.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO TEIXEIRA DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calcilândia Mineração Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PEDRO DE ARRUDA 

SOARES - OAB:37156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL MATIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:GO/24.334

 INTIMEM-SE as partes para se manifestarem nos termos da decisão de 

fls. 52, item 15, acerca da resposta do oficio encartado em fls. 68/69 e 

ainda especificar as provas que pretendem produzir no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316835 Nr: 11571-12.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Bortolaia Ltda, Antônio Carlos Bortolaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994-A

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC e considerando que a 

impugnação da embargada fora tempestiva, impulsiono os autos e procedo 

a intimação da parte autora para se manfiestar nos autos acerca da 

impugnação aos embargos, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 528 Nr: 203-80.1994.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Marques Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, Caio Victor Carlini Fornari - OAB:294340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

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

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1485 Nr: 1317-15.1998.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fidelis Geovaldo Pires de Sousa, Gelino Vieira 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:RO 

4.937, Saionara Mari - OAB:MT 5.225, Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ PIRES - 

OAB:12.488/B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

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

requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65888 Nr: 8765-58.2006.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Kayo 

Ronnaro Silva Dias(OAB/MT 22.433) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71672 Nr: 4946-79.2007.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Geraldo Carrijo da Silva, Claudeni Bento da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Excelsior de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DIONÍSIO LIRA E 

SILVA - OAB:OAB/GO 17.118, LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN LEITE 

MUNIZ - OAB:25468/GO, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gouvêa de 

Vasconcellos - OAB:9023/MT, GLAUCO DE GÓES GUITTI - 

OAB:10.320-B/MT

 Nos termos do despacho proferido nos autos, procedo a intimação das 

partes para se manifestarem acerca do laudo pericial no prazo comum de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72505 Nr: 5747-92.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Morales Clemente Soto

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

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

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

requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80047 Nr: 3442-04.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omar de Oliveira Júnior, Omar Barbosa de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Tibério - OAB:MT 

12.498-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Kayo 

Ronnaro Silva Dias(OAB/MT 22.433) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86731 Nr: 717-08.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weverson Henrique Pereira de Souza, João Pereira da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Alves de Araújo, Darci Alves de Oliveira, 

Claudete Pereira Oliveira, Aguinaldo de Sousa Viana, Cezar Augusto 

Oliveira Viana, Hagmenon Alves de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Arthur Arantes Bilego - OAB:23.624, Renata Beatriz 

Bilego - OAB:MT 17.060, Suely Tomaz Pelegrini - OAB:14124/MT, 

Vanessa Cristina Moreira - OAB:MT 16.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Pamela 

Gomes Duarte(OAB/MT 24621/O) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101617 Nr: 6620-87.2010.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilian Regina Lisboa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdon Varjão, Malba Thania Alves 

Varjão, José de Arimathea Varjão, Maria Honória Varjão, Espólio de Maria 

do Rosário Peres Varjão, Joelmar Nicodemos Peres Varjão, Valdon Varjão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hyggor Virgilio Ferreira Costa - 

OAB:16673-E/MT, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O - MT, 

Milton Martini - OAB:, Thyago Monteiro de Oliveira - OAB:13.429 - 

MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum). Assim, nos termos do artigo 152, VI do CPC, 

INTIME-SE a parte apelada/requerida para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015. 

Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151229 Nr: 1249-11.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilma Carrijo de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, José Rodrigues de 

Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP, Mário Takatsuka - OAB:OAB/SP 43.638, 

NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães(OAB/MT 8.988) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 
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comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155155 Nr: 6947-95.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viação Xavante Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Brasil Central, Bradesco 

Auto/Re Companhia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DA COSTA - 

OAB:18.194/GO, RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - 

OAB:28.339/GO, Wellington Júnior Oliveira Silva - OAB:MT/25845/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COSTA DE SOUSA - 

OAB:, MAGDALENA CANDIDA DA SILVA - OAB:17561/GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Wellington Júnior Oliveira Silva(OAB/MT/25845/0 (?)) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162577 Nr: 3835-84.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz, Nadi Terezinha Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA SANTA TEREZINHA, Terezinha Castilho 

dos Santos, MUHAMAD NAYEF MUHAMMAD LEMUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Tânia 

de Fátima Fante Cruz(OAB/MT 3.378 ) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164743 Nr: 6582-07.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paolo Cesar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Muller Koenig - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 260,00 ( duzentos e sessenta reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182940 Nr: 4631-07.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeneide Resende de Souza, Valdete 

Resende de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Kayo 

Ronnaro Silva Dias(OAB/MT 22.433) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192710 Nr: 12177-16.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. Rodrigues de Queiroz Luz Silva - Me, Heliana 

Maria Rodrigues de Queiroz Luz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade de Montagens e Enhenharia Ltda - 

SME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FRANCO ZANNINI - 

OAB:25294, João Henrique Franco Zannini Martins - 

OAB:24609-E/GO, Mariana Malaquias e Silva - OAB:38484/GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Roldrigo Queiroz de Oliveira

(OAB/MT 13.284-O ) , para que devolva os autos acima epigrafados em 

até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, 

§2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196017 Nr: 1129-26.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Batista Alves Bueno, Cacildo Marques 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

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

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198443 Nr: 2760-05.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarso Rodrigues Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

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

requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205038 Nr: 6609-82.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilvania Aparecida Souza Fernandes

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Lais 

Daiane Magalhães Peres(OAB/MT 15.835 ) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205098 Nr: 6642-72.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriane Adalber Oliveira Gomes Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Luis de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA DE SOUSA NOBRE - 

OAB:MG 136.343

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Jorge 

Humberto Ramos Almeida Dos Reis(OAB/mt 13560) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209544 Nr: 9262-57.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vale da Serra Comércio de Combústiveis e Lubrificantes 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irmãos Darolt Transportes Importação e 

Exportação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Soares da Silva Neto 

- OAB:OAB/SC14782

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Ana 

Paula André Da Mata(OAB/MT 10.521) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219995 Nr: 2827-33.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Embra - Empreendimentos Brasileiros Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Império Rodo Hotel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:OAB/SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Kayo 

Ronnaro Silva Dias(OAB/MT 22.433) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225362 Nr: 6121-93.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréia Oliveira Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Rodrigues Filho, Jaime Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, Jocicler Oliveira Nascimento - OAB:19222

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 
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ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível, bem como atualizar o débito no prazo assinalado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234753 Nr: 12593-13.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Gomes & M. Reis Ltda, Savio Gomes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cascalheira Canadá Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Lélis 

Bento de Resende(OAB/MT 12.675 ) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240003 Nr: 16263-59.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sayen Neres Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ingrid Krabbe de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Roberta Lourenço Silva(OAB/20409/O) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244918 Nr: 2709-23.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivete Araujo Leite-ME, Ivete de Araujo Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Kayo 

Ronnaro Silva Dias(OAB/MT 22.433) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253427 Nr: 8640-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineradora Balla Ltda, João Batista Piffer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

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

requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256105 Nr: 10294-29.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson José Bratti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ociron Guesser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Nelson 

José Bratti(OAB/MT 4.087 ) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258256 Nr: 11668-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Ferreira Barbosa Supermercado ME, 

Abidoraldo Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Kayo 

Ronnaro Silva Dias(OAB/MT 22.433) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261530 Nr: 13943-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrone Junior Marques Peres, Eleandro 

Antonio Marques Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Kayo 

Ronnaro Silva Dias(OAB/MT 22.433) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261941 Nr: 14220-18.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Maria de Souza dos Santos

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. Dessa 

forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262086 Nr: 14294-72.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Ferreira Teodoro, Felipe Prajnatara Balbino da 

Silva, Fernando Maione Cruz, Hugo Fernando Ferreira Marques, Elaine 

Maria de Souza, Igor Mendes Lima, Fernando Aires Barcelos, Maria Clara 

de Oliveira, Tarcisio Fernando de Souza Moreira, Larissa Jordana Oliveira 

Patias, DANGILA DOMINIQUE SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Millennium de Educação e Cultura Ltda, 

Grupo Empresarial Davi Dias, João Libório Dias Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS 

- OAB:17.066, Raphael Prajnatara Balbino da Silva - OAB:MT 20.340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Eurípedes Ferreira Martins Junior(OAB/MT 20393/O) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265255 Nr: 16341-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wandreson Botelho de Moraes

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Eustáquio Pinto 

Soares - OAB:28072/MG, GUSTAVO HAUEISEN DA MATA - 

OAB:26419/A, Jackson Freire Jardim Santos - OAB:MT 26.992-A, 

Lucimar Cristina Gimenez - OAB:OAB/MT 8506-A, Luiz Henrique 

Vieira - OAB:MT 26.417-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Lais 

Daiane Magalhães Peres(OAB/MT 15.835 ) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285732 Nr: 10499-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Cristina Caldeira Morzelle, Josimar 

Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, RAFAEL JARA BIGIO - OAB:20.194/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 260,00 ( duzentos e sessenta reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295020 Nr: 15955-52.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanilda da Purificação Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296284 Nr: 353-84.2019.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djalma Fernando Poziteli, Maria Silvia Rodrigues de 

Morais Turelli Poziteli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocimar Aparecido de Oliveira, Valquiria 

Caetano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296779 Nr: 643-02.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO GABRIEL DE MORAES, AKAUÊ TEIXEIRA DE 

MORAES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Henrique Araújo Lozi, Claudionor de 

Oliveira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Weily 

Silva Santos(OAB/MT 14.572 ) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297786 Nr: 1163-59.2019.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávia Alexandre de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elder Costa Jacarandá, SOUZA BORGES 

COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299969 Nr: 2314-60.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSILAR TRANSPORTES LTDA, Josimar 

Morzelle, Laura Cristina Caldeira Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Kayo 

Ronnaro Silva Dias(OAB/MT 22.433) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305745 Nr: 5406-46.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Cristina Caldeira Morzelle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Kayo 

Ronnaro Silva Dias(OAB/MT 22.433) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 305990 Nr: 5565-86.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Camerino de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o breve relato. Fundamento e decido. Embora o embargante tenha 

postulado os presentes embargos à execução, verifica-se que o seu 

conteúdo não preenche as hipóteses trazidas no rol do art. 917 do Código 

de Processo . Nota-se que tal petitório inicial fora oposto 

equivocadamente, uma vez que o pedido do parcelamento poderia ter sido 

feito por uma simples petição, nos próprios autos da execução. Mesmo 

que acolhido o pedido de parcelamento, o presente pleito não merece ser 

recebido tão pouco prosperar por não preencher os requisitos. Uma vez 

opostos erroneamente, não há motivos para que este apenso continue 

tramitando regularmente e, nesse sentido, deve ser extinto em 

conformidade com as regras do art. 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] IV - verificar a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo; Assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos 

do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sendo este sem 
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resolução de mérito. Observadas as formalidades legais, arquive-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 317570 Nr: 11956-57.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirney Valoes Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre 

Admissão de Assoc. do Araguaia e Xingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 6171

 Diante do exposto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a 

parte embargante instrua o feito com documentos aptos a comprovar a 

hipossuficiência econômica alegada, bem como, proceda-se com a 

regularização processual juntando a procuração nos autos, sob pena de 

indeferimento do pedido. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, 

no mesmo prazo acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 

e seguintes e art. 290, do CPC/2015.Intime-se e se cumpra.Barra do 

Garças/MT, 17 de fevereiro de 2020.Michell Lotfi Rocha Da SilvaJuíz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180809 Nr: 2718-87.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Nascimento Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasminas Mineração do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Considerando que não houve remessa dos autos para a Defensoria 

Pública em relação ao requerido citado por edital, intime-se nos termos do 

despacho de fl. 112.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 307096 Nr: 6262-10.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pingo de Gente Berçário Escola Infantil Ltda, 

Solange Teresinha Vanoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Guimarães 

Souza - OAB:25203-O /MT, KÁTIA OHANNA DE MORAIS DE OLIVEIRA - 

OAB:19.460-E OAB/MT, Keccy Reiny de Olveira Freitas Lopes - 

OAB:MT 24.638, Paulo Eduardo Aquino Dourado - OAB:24082/0-MT, 

Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais 

Oliveira - OAB:GO 34.487

 Vistos.

1. Com efeito, verifica-se que o feito tem nítida conexão com o processo 

autuado sob o CÓD.307097, 1ª Vara Cível, uma vez que possuem a 

mesma causa de pedir.

2. Havendo conexão, é mister a declinação da competência ao juízo da 1ª 

Vara Cível desta comarca, pois a ação de CÓD.307097 foi distribuída 

primeiramente, em 22/05/2019, às 11h004min, conforme dados do Sistema 

Apolo (art.59, CPC/2015), bem como esta no dia 22/05/2019 às 11:07.

3. Diante do exposto, DECLINO da competência ao juízo da 1ª Vara Cível 

desta comarca. REMETAM-SE os autos ao juízo competente, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 323289 Nr: 14697-70.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ALVES DO AMARAL, Maria Aparecida 

Ribeiro do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vané Comercial de Autos e Peças Ltda, Nilo 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 20. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de 

urgência pleiteado e, por conseguinte, DETERMINO que OFICIE-SE o C.R.I. 

local, para proceder à averbação da presente ação à margem da 

matrículas nº 14.073. 21. CITEM-SE os requeridos, nos endereços 

declinados na inicial, e INTIMEM-SE-OS para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 03/06/2020, às 12h30min 

(HORARIO DE MATO GROSSO). INTIME-SE o autor por meio de seu 

advogado.22. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados, oportunidade em que será buscada a composição 

entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das partes 

acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC. 

23. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC. 24. 

DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor desta Comarca, 

a fim de que seja realizado cálculo dos valores das taxas e custas a 

serem recolhidas no presente feito, bem como se existe alguma diferença 

a ser recolhida eventualmente pela parte.25. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Barra do Garças, 16 de março de 2020.MICHELL LOTFI 

ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 310250 Nr: 8068-80.2019.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sileir Alves Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando que não houve expedição de mandado de citação e 

intimação para os requeridos, nos termos da decisão de fls. 54/58, 

redesigno a audiência para o dia 20/05/2020, às 16:00 horas (Horário 

Oficial de Cuiabá/MT).

2. Atente-se a secretaria ao correto cumprimento dos atos para a 

realização das audiências, a fim de evitar prejuízo às partes.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 311351 Nr: 8677-63.2019.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias de Almeida Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Dantas de Araujo e Cia Ltda, Fran Karlos de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS PINTO - 

OAB:26676/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) INDEFIRO o pedido do item “ii” de fl. 06, uma vez que a averbação da 

existência de demanda em matrículas de imóveis será permitida apenas 

nas ações de conhecimento, ou nos casos que os requisitos da tutela de 

urgência estejam presentes, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo 

da demora, explanado pelo seguinte entendimento jurisprudencial: 
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE DE COISAS. AÇÃO 

MONITÓRIA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NO 

PRONTUÁRIO DE VEÍCULO. DESCABIMENTO, EM REGRA, DA MEDIDA NO 

PROCESSO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUE 

JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO EXCEPCIONAL DO PEDIDO. Averbação da 

existência da demanda nos bens sujeitos à penhora que só pode ser 

aplicada no processo de conhecimento caso demonstrados, por meio de 

prova robusta, a presença dos requisitos da tutela de urgência, ou seja, a 

probabilidade do direito e fundado receio de dano, ônus do qual a parte 

autora não se desincumbiu. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70078224078, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, 

Julgado em 18/09/2018).”(...) 3.Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do § § 8º 

e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015. 4.Não havendo a composição ou 

não comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 (quinze) dias para o adimplemento (art. 

335, I c/c art. 701, ambos do CPC/2015) ou oposição de Embargos (art. 

702, CPC/2015).5.No mandado deverá constar que, em sendo cumprido, o 

devedor ficará isento de custas e honorários advocatícios (art. 701, § 1º, 

CPC/2015). Conste, ainda, que não sendo pago o débito e se não forem 

oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial (art. 701, §2º, CPC/2015).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312838 Nr: 9491-75.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirney Valoes Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Conforme o CPC/2015, Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, 

tratando-se de diligência de interesse da parte autora, intimá-la 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe 

compete, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo 

(art. 485, inciso III, §§ 1º e 2º, do CPC).

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64437 Nr: 7424-94.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, José 

Alves Piedade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Rabelo de Moura - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Conforme o CPC/2015, Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, 

tratando-se de diligência de interesse da parte autora, intimá-la 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe 

compete, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo 

(art. 485, inciso III, §§ 1º e 2º, do CPC).

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160688 Nr: 1364-95.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vicente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE - 

OAB:6.272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO DA COSTA - 

OAB:GO 18.194, Maria Emília Gonçalves de Rueda - OAB:PE 23.748, 

RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - OAB:28.339/GO, Wellington 

Júnior Oliveira Silva - OAB:MT/25845/0

 Certifico e dou fé que, por equívoco esta serventia, foi certificado em 

duplicidade a tempestividade dos recursos de apelação interpostos (fls. 

651), fato que ocasionou nova intimação da parte recorrida/autora 

(fls.652) para contrarrazoar os recursos. Assim, para garantia da higidez 

processual e evitar-se a tramitação tumultuária, certificamos tais 

acontecimentos, bem como intimamos a parte recorrida/autora para que 

desconsidere a intimação retro, retornando os autos ao seu curso normal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193510 Nr: 12753-09.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emiliano Abraão Sampaio Novais, Fernando 

Sampaio Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 

17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, João Luiz Guimarães Brum - 

OAB:GO 20.888

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Conforme o CPC/2015, Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, 

tratando-se de diligência de interesse da parte autora, intimá-la 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe 

compete, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo 

(art. 485, inciso III, §§ 1º e 2º, do CPC).

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209159 Nr: 8996-70.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronivaldo Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Conforme o CPC/2015, Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, 

tratando-se de diligência de interesse da parte autora, intimá-la 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe 

compete, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo 

(art. 485, inciso III, §§ 1º e 2º, do CPC).
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Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253586 Nr: 8747-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineradora Balla Ltda, João Batista Piffer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Conforme o CPC/2015, Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, 

tratando-se de diligência de interesse da parte autora, intimá-la 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe 

compete, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo 

(art. 485, inciso III, §§ 1º e 2º, do CPC).

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310727 Nr: 8312-09.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildo Cintra de Souza, Maria Cardoso da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOMINGOS SAVIO 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 8312-09.2019.811.0004, 

Protocolo 310727, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5780 Nr: 194-21.1994.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RODRIGUES DE BARROS E S/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designação de perícia

Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, e considerando o 

requerimento de fls. 333, impulsiono os presentes autos para intimar a 

parte autora e requerida, via DJE, acerca da perícia designada para o dia 

24/04/2020 (sexta-feira), às 13:00 horas, na secretaria da 2ª vara cível da 

comarca de Barra do Garças-MT, composterior deslocamento ao local que 

precisa ser periciado, a fim de efetuar a realização do exame pericial 

oficialmente determinado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171418 Nr: 4129-05.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pereira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Neudi Pedro Manfroi Júnior, Judith Dias Teixeira Esteves, Maria 

do Amparo Oliveira dos Santos Souza, Vinicius Domingues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA - OAB:25.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOMINGOS SAVIO 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 4129-05.2013.811.0004, 

Protocolo 171418, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211212 Nr: 10204-89.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neudi Pedro Manfroi Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenir Pinto da Silva - 

OAB:MT 12.658

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOMINGOS SAVIO 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 10204-89.2015.811.0004, 

Protocolo 211212, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303686 Nr: 4341-16.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucília Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moises Batista de Souza - OAB:21442-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO EMÍLIO 

MONTEIRO DE MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 

4341-16.2019.811.0004, Protocolo 303686, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263607 Nr: 15255-13.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineradora Balla Ltda, João Batista Piffer, 

IZILDA MITTERSTAINER PIFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Superada a tentativa de acordo entre as partes, na qual foi infrutífera, 

DEFIRO o pedido para expedição do mandado de busca e apreensão, 

conforme requerido às fls. 134/136.

2. PROCEDA-SE a secretaria com o integral cumprimento do ato, nos 

termos do pedido de fls. 134/134v.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 188011 Nr: 8682-61.2014.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CARDOSO DE MORAES - 

OAB:15294MT/35386GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Atento à decisão de fls. 104, intime-se a parte autora para impulsionar o 

feito, manifestando-se conforme determinado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 250362 Nr: 6462-85.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BML, DMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA KELLY CHAVES 

SBRISSA - OAB:N/8.963/MT, Alessandra Kelly Chaves Sbrissa - 

OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se pessoalmente a parte autora, nos termos da decisão de fls. 64, 

para que manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, salientando que o 

silêncio será entendido como quitação da obrigação, com a consequente 

extinção do feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 280589 Nr: 7511-30.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGFdA, SGF, WGDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Ribeiro Rodrigues - 

OAB:MT 23.557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da renúncia da causídica constituída pela parte autora, intime-se 

pessoalmente a parte autora para impulsionar o processo, 

manifestando-se acerca de eventual revelia do requerido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 286974 Nr: 11206-89.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OABdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBNB, LNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A

 Assim, com vistas a garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 288871 Nr: 12342-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CdS, LFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMGN, ERL

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com razão o Ministério Público na manifestação de fls. 450, eis que 

realmente não consta o teor da audiência de fls. 412-verso.

 Assim, determino que se oficie o Juízo da comarca de Rio Verde, Estado 

de Goiás, para que providencie o encaminhamento da mídia digital 

referente ao ato processual em apreço.

 Não havendo a possibilidade de reenvio, determino, desde já, a expedição 

de nova carta precatória para refazimento do ato.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 289478 Nr: 12667-96.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANNIERI CAVALCANTI LOPES - 

OAB:35352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, JULIANO SGUIZARDI - 

OAB:16.483/O

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Diante do pedido de cumprimento de sentença alimentar, intime-se 

pessoalmente o executado para, nos termos do artigo 528 caput do 

Código de Processo Civil, pagar o débito em 3 (três) dias, provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de se protestar o 

pronunciamento judicial na forma do parágrafo 1º do artigo normativo 

citado e ainda a decretação de sua prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) 

meses, sem prejuízo da continuidade do feito sob o rito comum de 

expropriação de bens.

 Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que devera especificar as medidas coercitivas que 

intenciona concretizar – mormente em relação ao procedimento a ser 

adotado, sob pena de arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 294906 Nr: 15897-49.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFLOA, GLOA, CLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intime-se pessoalmente a parte exequente para que impulsione o feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção ou consideração da 
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quitação da obrigação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 295976 Nr: 163-24.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMB, NdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Santos Silva Junior - 

OAB:MT 21.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixo de acolher o pedido às fls. 46/51, em razão de não ser a Sra. 

Márcia Buarque da Silva parte na demanda, nem tampouco eventual 

legitimada a integral o polo passivo neste momento processual, eis que 

não se cinge a pedido de alimentos, havendo prévio pedido de 

investigação de paternidade.

 Ante o exposto, intime-se a parte autora por meio do advogado 

constituído nos autos, a requerer medidas úteis ao deslinde do feito, 

consignando para cumprimento o prazo de 10 (dez) dias.

 Havendo manifestação retornem-me conclusos para deliberação.

 Certificado o respectivo decurso de prazo, renove-se a intimação da 

autora, porém de forma pessoal e para cumprimento o prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do art. 485, do 

Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 296996 Nr: 741-84.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heberth Vinicius Lisboa de 

Sousa - OAB:MT 25.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, para 

exonerar o autor Sr. ELIZON SILVÉRIO DA SILVA ao pagamento dos 

alimentos anteriormente arbitrados em favor do filho LUCAS OLIVEIRA DA 

SILVA, não mais subsistindo a obrigação alimentícia, confirmando em sua 

integralidade a decisão que concedeu a tutela de urgência (fls. 

146/147-vs).Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Sem honorários advocatícios em razão da ausência de 

contraditório.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Considerando que a presente comarca é servida 

por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Ciência ao Ministério Público.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 297477 Nr: 981-73.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Maria Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otoniel Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 27 de maio de 

2020 às 16h00min, do horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 301304 Nr: 3027-35.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdCF, GCdCF, AdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LhPdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Rodrigues De Lima - 

OAB:16653/MT

 Antes de analisar os pleitos do exequente, renove-se vista ao Ministério 

Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 304098 Nr: 4556-89.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Adriano Machado - 

OAB:MT 17.542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 77, devendo o interessado providenciar a 

substituição da documentação e mídia dos autos por cópias fidedignas, às 

suas expensas.

 Não sendo providenciado no prazo de 05 (cinco) dias, arquivem-se os 

autos, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 309247 Nr: 7475-51.2019.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLGdF, OGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hellen Carla Mota da Silva - 

OAB:57.203/GO, Wallas Pires de Castro - OAB:53.261/GO

 Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 
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solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 314361 Nr: 10227-93.2019.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJA, RAA, AAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 

17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Diante do exposto, nos termos do artigo 924, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido postulado na 

inicial.Condeno a requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código 

de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais débitos 

suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.Sem custas, 

ante a gratuidade deferida.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 315891 Nr: 11070-58.2019.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCdTR, ACdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEdTRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ubiratan Barroso de Castro 

Junior - OAB:MT 20394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA CORAZZA DE 

TOLEDO RIBEIRO - OAB:11.592/MT

 Intime-se pessoalmente a exequente à impulsionar o feito no prazo de 05 

(cinco)dias, sob pena de extinção. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 329683 Nr: 2725-69.2020.811.0004

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Érin Leonel Vilela, Doacil Domingo de Andrade, JOÃO 

DOMINGOS DE ANDRADE, Maria Eugênia Silva Souza, Mauricio Ferreira de 

Souza Silva, Evanilse Ferreira de Souza, Clarecinda Ferreira de Lima, João 

Borges de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos referidos 

pressupostos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 329940 Nr: 2872-95.2020.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 

21.080, Núcleo de Prática Jurídica - Cathedral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade de receber a 

presente ação, insta trespassar uma questão de não somenos 

importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 27 de maio de 

2020 às 14h00min, do horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 330142 Nr: 2946-52.2020.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Marques Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sandra Maria Marques Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heberth Vinicius Lisboa de 

Sousa - OAB:MT 25.933, Joarez Cardoso de Moraes Filho - 

OAB:27572/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, cumpre-me registrar que deixou o autor de indicar no polo 

passivo o eventual interessado, Sr. Eliziomar Jesus Plácido, o qual, 

segundo consta na declaração de óbito era convivente da falecida Sandra 

Maria Marques Parreira, cingindo-se em justificar que não tinha 

conhecimento da convivência de sua filha Sandra e Eliziomar.
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 Ante o exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial com a devida correção do polo passivo, sob pena 

de lhe ser aplicada a penalidade do art. 290 do Código de Processo Civil.

 Após, venham-me os autos conclusos para análise e recebimento da 

demanda.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260610 Nr: 13356-77.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACMdJ, AMdJ, UMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 264289 Nr: 15697-76.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Renove-se a vista ao Ministério Público para manifestação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 268222 Nr: 18195-48.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCM, JRCM, FMN, RCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 Ante o exposto, indefiro por ora o pedido da parte credora, nos termos 

em que foi formulado, e determino sua intimação para indicar bem à 

penhora e em valor menor do que a dívida a ser satisfeita, 

comprovadamente, demonstrando ainda que o mencionado bem 

encontra-se livre de outros gravames ou impedimentos legais, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.Saliento que fica 

facultado ao exequente a apresentação de uma conta bancária específica 

do executado, oportunidade em que será determinado o bloqueio por meio 

do sistema BACENJUD.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 269415 Nr: 628-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdCMF, EdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA CORAZZA DE 

TOLEDO RIBEIRO - OAB:11.592/MT

 Vista dos autos à Defensoria Pública para manifestar-se acerca do 

pedido do executado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 275596 Nr: 4481-84.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLCL, CdPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 Diante do exposto, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE a presente 

demanda, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte sucumbente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código 

de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais débitos 

suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237593 Nr: 14534-95.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHGDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UABDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:MT-17950-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973, Pollyana Soares Matos - OAB:MT 18.383

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito acerca dos documentos 

de fls. 110/114, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 240265 Nr: 16465-36.2016.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAOA, LFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o menor atualmente reside na cidade de 

Rondonópolis/MT, em companhia de quem detém a sua guarda de fato, 

acolho o pleito ministerial de fls. 78 e, nos termos do artigo 147, incisos I e 

II da Lei n.º 8.069/90, determino a remessa dos presentes autos para a 

comarca de Rondonópolis/MT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 243428 Nr: 1679-50.2017.811.0004
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 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tito Batista da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirani Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, 

TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido postulado na inicial, para decretar a 

interdição de MIRANI BATISTA DA SILVA, nomeando como seu curador o 

requerente TITO BATISTA DA SILVA FILHO.Oficie-se ao Cartório de 

Registro Civil desta comarca, para que providencie o registro da presente 

decisão do assentamento de nascimento do interditando.Publique-se pela 

imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando no edital o nome do interditado e do curador, a 

causa da interdição e os limites da curatela, nos termos do artigo 1.184 do 

Código de Processo Civil.Oficie-se o Cartório Eleitoral da presente decisão, 

para que seja inserido tal informação em eventual cadastro existente em 

nome do interditando, para fins do art. 15, inciso II da Constituição 

Federal.O curador deverá, nos termos do artigo 759 e seguintes do 

diploma adjetivo pátrio, prestar compromisso.Sem custas ou honorário, 

ante a gratuidade judiciária.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se, de forma 

urgente e preferencial, eis que o feito enquadra-se na situação descrita 

no artigo 153, parágrafo 2º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 172257 Nr: 5124-18.2013.811.0004

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199

 .Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 327209 Nr: 1374-61.2020.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Márcio Sanches, Luciane Auroro Torres 

Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Saturnino Nazário Correa, Mariza 

Dutra Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, SIDNEI RODRIGUES LIMA - OAB:16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acolho a emenda retro.

 Sem prejuízo, tratando-se de habilitação de crédito em inventário de rigor 

a respectiva distribuição por dependência com posterior apensamento.

 Ante o exposto, proceda à redistribuição dos autos, por dependência ao 

inventário cód. 286386.

 Após, promova-se o respectivo apensamento e então, retornem-me 

conclusos para deliberação.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 329750 Nr: 2772-43.2020.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Leth de Souza Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lourenço Batista Cavalcante, 

Espólio de Valdelice de Souza Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos referidos 

pressupostos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 329805 Nr: 2791-49.2020.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos referidos 

pressupostos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 330053 Nr: 2903-18.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Dias Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Alves dos Santos, Lucilene Alves 

Dantas Martins, Marcelo Alves Dantas, Laura Alves Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos 

referidos pressupostos ensejadores do deferimento da gratuidade da 
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justiça.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 330127 Nr: 2937-90.2020.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Silva Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Advan Ayres Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Vinicius Camargo dos 

Santos - OAB:MT 19.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos referidos 

pressupostos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 330183 Nr: 2972-50.2020.811.0004

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilma Dias de Barros Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, 

determinando o arquivamento dos autos.Custas pelo autor.Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por 

publ icada com a inserção no s is tema in format izado 

APOLO/TJMT.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 330280 Nr: 3010-62.2020.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edevan Maria Bueno Santana, Gisele Bueno Santana, 

Marcel Bueno Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rosimar Araujo Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, cumpre-me registrar que de acordo com o art. 319, inciso V, 

do Código de Processo Civil, um dos requisitos da petição inicial é a 

indicação do valor da causa.

 Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial com a devida indicação do valor da causa, sob 

pena de lhe ser aplicada a penalidade do art. 290 do Código de Processo 

Civil.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 29933 Nr: 3383-60.2001.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréia Bianca Lira da Silva Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marione Lira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9707-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Deixo de conhecer do pedido de fls. 149/152, eis que, já sendo declarada 

a interdição da requerida, eventuais pedidos judiciais de autorização para 

venda/alienação de bens deve ser perquirida em ação própria.

 Retornem-se os autos ao arquivo.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 40164 Nr: 217-40.1989.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionísio Nunes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Pereira de Arbués Filho 

- OAB:MT 2735-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos referidos 

pressupostos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 72747 Nr: 5957-46.2007.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilva Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antônio Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixo de conhecer do pedido de fls. 269/270, eis que tal deve ser 

declinado no processo que originou a penhora.

 Não sendo mais nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova deliberação.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98841 Nr: 3850-24.2010.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBSC, NBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 Certifique-se o cumprimento da carta precatória de fls. 154.

 Após, conclusos para análise do pedido de fls. 158.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 160239 Nr: 762-07.2012.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Anny Cristini Souza Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Moisés de Sousa Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto de Aquino - 

OAB:2678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 Indefiro o pedido de remessa dos autos ao contador judicial, eis que cabe 

à parte exequente ilustrar o pedido de execução com a memória de cálculo 

do que entende devido.

 Assim, aguarde-se o feito em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias e, 

não sendo nada requerido, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 170724 Nr: 3171-19.2013.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Candida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, cumpre registrar que de acordo com o art. 319, VI e V, do 

Código de Processo Civil, um dos requisitos da petição inicial é a correta 

indicação do valor da causa.

 No entanto, in casu, embora pretenda inventariar o bem imóvel deixado 

pelo de cujos, a requerente atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nitidamente não guardando relação com o proveito pretendido.

 Não obstante, malgrado tramite o feito sob o pálio da gratuidade da justiça, 

é possível perceber dos autos a existência de elementos que evidenciam 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

 Ante o exposto, intime-se a requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial com a devida correção do valor da causa e 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos ensejadores 

do deferimento da gratuidade da justiça.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 173670 Nr: 6879-77.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVBdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPR, MIPR, JBRP, LFPF, JDPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do 

valor atribuído à causa, ficando a exigibilidade da cobrança de tais débitos 

suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 173691 Nr: 6901-38.2013.811.0004

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SR, ACdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAURUS VINÍCIUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:8216-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que há petição pendente de juntada, inclusive com pedido 

de devolução dos autos, devolvo o presente feito à secretaria do Juízo 

para respectiva providência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176458 Nr: 10438-42.2013.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDVdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Mateus Victor Resende - OAB:OAB/MT nº 25668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito acerca do documento de 

fls. 161, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 187457 Nr: 8256-49.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCdS, JMCdS, GRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326, Grazziely Barros do Prado - OAB:GO 32.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Tendo a parte optado pelo rito expropriatório, cabe à ela indicar as 

medidas executivas que pretende empreender.

 Assim, intime-se a parte exequente para que impulsione o feito no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 191614 Nr: 11450-57.2014.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice Aguiar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lazaro Correa da Silva, Maria 

Eurides Aguiar da Silva, Edilson Aguiar da Silva, José Aguiar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio João Ferreira Iglesias 

- OAB:MT 3.166-A, Arlete Alves do Nascimento - OAB:MT 14.024, 

Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 21.080, ROSIMEIRE 

CRISTINA ANDREOTTI - OAB:24.038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se pessoalmente a inventariante para, no prazo improrrogável de 

10 (dez) dias, apresentar o plano de partilha, sob pena de extinção do 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 199856 Nr: 3657-33.2015.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Valdivino Ferreira da Silva, Geraldo Júnior da Silva, 

Possidonio Aparecido da Silva, LuiZ Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique de Morais - 

OAB:GO 9.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANAURUS VINÍCIUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:8216-GO

 Cumpra-se a decisão proferida na data de hoje nos autos apensos de 

código 173691.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 206320 Nr: 7348-55.2015.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francelina Rodrigues Garcias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joaquim Vieira Garcia, Rone Clei 

dos Santos Vieira, CICERO BRITO DA SILVA, Franciele Santos Vieira, LUIS 

CARLOS VIEIRA SANTOS, ANDRE VIEIRA RODRIGUES, Ronaldo Júnior 

Vieira da Silva, Rogério Vieira da Silva, Benedito Vieira Rodrigues, GISELE 

VIEIRA RODRIGUES, CARLOS ANDRÉ VIEIRA RODRIGUES, ADELI VIEIRA 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Vinícius Lira Neves - 

OAB:362.290/SP, NORMA CELIA RAMOS MENDES - OAB:18920/E, 

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo.No caso dos autos, 

verifica-se que a parte intenciona diligências tendentes a trazer aos autos 

informações que integram o típico ato processual de postulação, qual seja 

a declinação do escorreito endereço do réu, cujo requisito encontra-se 

expressamente previsto no artigo 282, inciso II do código adjetivo civil.O 

direito discutido nos autos é de natureza privada e totalmente disponível, 

de forma que a intervenção judicial na contenda deve resumir-se à 

decisão acerca do objeto controvertido e a solvência e condução das 

questões processuais.Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja 

efetivação é de obrigação única e exclusiva da parte, mormente quando 

se trata de instituição financeira, detentora de acesso à inúmeros bancos 

de dados cadastrais e de consumidores, muitas vezes muito mais 

atualizadas do que àqueles cujo Poder Judiciário detém acesso, mormente 

os estatais.Portanto, sendo a declinação do endereço do réu obrigação 

privativa da parte autora, indefiro o pleito de expedição de pedido de 

informações.Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, sob pena de indeferimento da petição inicial por 

ausência de pressuposto de validade do processo (artigo 282, inciso II do 

Código de Processo Civil), nos termos do artigo 284, parágrafo único do 

Código de Processo Civil.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 214746 Nr: 12297-25.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KGGB, LGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Ayres Brito - 

OAB:27714E, Rosana da Silva Freitas Ayres - OAB:MT 20.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luanne Lina de Sousa - 

OAB:MT 18.470

 Considerando que os pleitos anteriores já foram analisados na decisão de 

fls. 109, determino que os autos fiquem em cartório pelo prazo de 15 

(quinze) dias aguardando eventual requerimento das partes.

 Transcorrido o prazo sem que nada seja requerido, determino o 

arquivamento dos autos, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 231531 Nr: 10124-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliene da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Renê Roseno dos Santos, Renê 

Roseno dos Santos Filho, Gabriel Roseno dos Santos, Tawayne Silva 

Santos, Evane Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:MT 21.440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que 

macule o provimento exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, 

no mérito, nego-lhe provimento.Sem custas, nos termos do artigo 1.023 

caput do Código de Processo Civil.Deixo de condenar as partes em 

honorários advocatícios na presente fase processual, eis que incabíveis. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 257101 Nr: 10922-18.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariosan de Sousa Quarques, Gerlanny Laporte 

Siqueira Marques, Luciano Alves da Silva Soares, Carlos Junior Rodrigues 

Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eunice Sousa Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se a autora requereu os benefícios da 

assistência judiciária, entretanto, na decisão que recebeu o presente feito 

não fora analisado o referido pedido, conforme certificado às fls. 66.

 Não obstante, malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da 

gratuidade de justiça, é possível perceber pela inicial a existência de 

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade.

 Ademais, cumpre-me registrar que de acordo com o art. 319, inciso V, do 

Código de Processo Civil, um dos requisitos da petição inicial é a indicação 

do valor da causa.

 Com efeito, embora tenha o autor atribuído à causa, o valor de R$ 

2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), factível que o valor atribuído, 

nitidamente não guarda relação com o proveito pretendido, eis que o 

montante refere-se ao valor venal do imóvel arbitrado em meados de 

01/2009 à 01/2015, conforme o próprio autor faz prova às fls. 27/32, 

notadamente o qual deverá ser atualizado.

 Ante todo exposto, intime-se o inventariante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial com comprovação do preenchimento dos 

referidos pressupostos ensejadores do deferimento da gratuidade da 

justiça e a correção do valor causa, sob pena de lhe ser aplicada a 

penalidade do art. 290 do Código de Processo Civil.

 Após, venham-me os autos conclusos para demais deliberações.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 267386 Nr: 17585-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Antonio de Lima, Maria Domingas de Almeida 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Basílio Antonio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, LARISSA ALVES CANEDO - OAB:22.542, 

Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Deixo de deferir o pedido de citação por edital formulado às fls. 106/107, 

uma vez que além de não haver certificação de que encontra-se a Sra. 

Nilza Aparecida Lima em local incerto e/ou não sabido, não foram 

esgotadas eventuais tentativas de localização.

 Nesse passo, intime-se o inventariante para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente 

possam solver o feito.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 267902 Nr: 17940-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crivania da Silva Cunha 

Teixeira - OAB:OAB/MT23006/O

 Inicialmente, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto aos pedidos e documentos apresentados pelo 

Executado, encartados às fls. 136/155.

 Após, determino o encaminhamento do presente feito ao Cartório 

Distribuidor para correção do registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de 

execução de alimentos/cumprimento de sentença.

 Decorrido o prazo para manifestação, venham-me os autos conclusos, 

certificando-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 270459 Nr: 1320-66.2018.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvani Honorio de Souza, RSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rogimarcio Queiroz Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Já tendo transcorrido lapso temporal consideravelmente superior à 

dilação requerida à fl. 94, intime-se pessoalmente a parte autora, a 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do art. 485, do 

Código de Processo Civil.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 297932 Nr: 1228-54.2019.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Araujo Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Ana de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil.Custas pela parte autora.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 72118 Nr: 5370-24.2007.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW, EdIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatriz de Freita Costa 

Amadio - OAB:9707-B/MT

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186122 Nr: 7195-56.2014.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everson Junio Perez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raimundo Nonato Moreira, Ramon 

Souza Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio 

Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SILVIA MARIA DE 

ASSIS CAVALCANTE, para devolução dos autos nº 

7195-56.2014.811.0004, Protocolo 186122, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314369 Nr: 10233-03.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLAR, DCAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Rejane Mendes Santos 

- OAB:17.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim de assinar e retirar o Termo de Guarda expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315299 Nr: 10726-77.2019.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVP, JPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Cesar de Almeida - 

OAB:26996/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim de assinar e retirar o Termo de Guarda expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303764 Nr: 4389-72.2019.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGS, RPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nathalia Cristina Ferreira 

Montes - OAB:MT 19.076-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito acerca da petição/ 

documentos de fls. 31/75, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258445 Nr: 11791-78.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCAdS, LCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213444 Nr: 11504-86.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FREUDES DIAS 

CARNEIRO, para devolução dos autos nº 11504-86.2015.811.0004, 

Protocolo 213444, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 179152 Nr: 1185-93.2014.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRA, VRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRAF

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

Souza - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TRAJANO FILHO - 

OAB:7098

 Deixo de conhecer do pedido de fls. 163 e seguintes, eis que o presente 

feito já fora extinto e referido pleito deve ser declinado em ação própria.

 Deixo de determinar o desentranhamento de referida documentação, eis 

que o protocolo fora eletrônico e o equívoco na juntada decorrera de ato 

da própria parte.

 Arquivem-se os autos, independentemente da certificação de preclusão 

da presente decisão.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 255246 Nr: 9756-48.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdC, GdCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LhPdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Humberto Paranaíba 

Queiroz - OAB:25656/MT, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653, WALTER GEORGE RAMALHO LIMA - OAB:18.256

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

acerca do depósito de fls. 272/275, salientando que o silêncio será 

entendido como quitação da obrigação.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 262984 Nr: 14866-28.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEAdS, JMdS, LCdS, EdJFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Maria David Barros - 

OAB:MT 20.213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, somente no que tange ao reconhecimento e 

dissolução da união estável, determino que seja a parte autora intimada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar o interesse processual na 

referida declaração, sob pena de não conhecimento de referido pedido, 

com julgamento sem resolução meritória.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 308461 Nr: 7063-23.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AF, LMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdO, AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setuba 

Milhomem - OAB:23.325B, Humberto Alves do Nascimento - 

OAB:MT 14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlete Alves do Nascimento 

- OAB:MT 14.024, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040

 Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência judiciária 

efetivado pelo reconvinte.Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a reconveção com o devido recolhimento de custas, nos termos 

do artigo 218, parágrafo 3º, sob pena de extinção da reconvenção com a 

consequente baixa na distribuição, nos termos dos artigos 102 caput e 

290 caput, ambos do Código de Processo Civil.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 225313 Nr: 6084-66.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio de Almeida Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorenna Milhomem Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT
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 Não havendo manifestação do interessado acerca do pedido de fls. 73, 

defiro o pedido de exoneração da obrigação alimentar, conforme constado 

no acordo homologado entre as partes, eis que não comprovado nos 

autos que subsiste a obrigação alimentar.

 Oficie ao órgão pagador do alimentante para que deixe de efetuar os 

descontos em testilha.

 Após, arquivem-se os autos.

 Intime-se e cumpra-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 317602 Nr: 11967-86.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonir de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de indenização de reposição de perdas de vencimentos 

cumulado com equiparação salarial movida por Jonir de Oliveira Souza em 

desfavor do Município de Barra do Garças – MT.

O autor atribui à causa o valor de R$ 60.000 (sessenta mil reais).

De acordo com o art. 2° da Lei n. 12.153/2009, é de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública foi fixada a partir 

de dois critérios: a) econômico (causas de pequeno valor), ou seja, ações 

que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e b) 

material (direito material afirmado em Juízo): o artigo 2°, § 1.º da Lei n.º 

12.153/2009 elenca as ações que não podem ser propostas perante o 

Juizado Especial da Fazenda, dentre as quais não se insere a ação em 

exame.

 Dessa forma, inexistindo as causas excludentes do art. 2°, § 1°, da Lei n. 

12.153/2009, estando o valor da ação dentro do limite legal e figurando no 

polo passivo ao menos uma das pessoas previstas no art. 5°, inciso II, da 

referida Lei, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo do 

Juizado da Fazenda Pública de Barra do Garças/MT para processar e 

julgar o feito.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso sedimentou por 

Incidente de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 – Tema 01, que 

"Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o 

julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial." , restando acordado que o 

cumprimento da tese estaria condicionado às exceções previstas no Art. 

2º da Lei nº 12.153/2009.

Assim, considera-se vencida a discussão acera da competência absoluta 

do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento das causas que 

atendam os dois parâmetros requisitados pelo § 1º, Art. 2º da lei 

12/153/2009, respectivamente: valor e matéria.

 Além disso, ressalta-se que em comarcas em que não houver Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a competência fica investida nos Juizados 

Especiais Cíveis .

Remetam-se os autos ao juízo competente, com nossas homenagens.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 330250 Nr: 2991-56.2020.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMÃO RIBEIRO FLOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da 

Fazenda do Estado de Mato Grosso, Marcelo Sabino de Oliveira Vander 

Velden

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLÁUDIA RASSI PARANHOS 

- OAB:22830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dito isso, colhe-se dos autos, notadamente do TAD nº 1144459-5, que as 

mercadorias foram apreendidas porque não estavam amparadas por 

notas fiscais idônea, no momento da fiscalização, por constarem 

“canceladas”. Por outro lado, o impetrante trouxe aos autos os 

documentos fiscais exigidos (fls. 34/39), em que são descritos os itens do 

mesmo gênero. Com base nisso, extrai-se a probabilidade do direito 

pleiteado pelo impetrante. Já o dano de difícil reparação, extrai-se do fato 

de que o não deferimento imobilizaria os ativos da empresa, 

impossibilitando a circulação de riquezas e seu consequente 

funcionamento.Se não bastasse, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

firmou entendimento por meio do julgamento do IRDR, Tema 2, de que a 

apreensão de cargas somente se mostra legal quando visa coibir infração 

material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação 

fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do 

diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) 

pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja 

submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. (TJMT. Tema 2. 

1012269-81.2017.811.0000. Rel. Des. José Zuquim. Julgado em 

19/09/2019).Assim, amparada as mercadorias com os documentos fiscais 

correlatos (fls. 34/39), a apreensão se monstra contrária ao entendimento 

acima transcrito.Portanto, por restarem demonstrados os requisitos 

autorizadores de concessão da medida liminar, defiro a liberação das 

mercadorias descritas nos documentos fiscais de fls. 34/35.Notifique-se o 

impetrado para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações (Lei 

12.016/09, art. 7º inciso I).Decorrido o prazo, vista ao Ministério Público 

pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei 12.016/09).Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266390 Nr: 16995-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guerrero Representações e Comércio de Cereais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da 

Fazenda do Estado de Mato Grosso, Franco Aldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se as partes acerca do retorno dos autos. Não havendo nenhum 

requerimento no prazo de 15 dias, remeta-se ao arquivo.

 Após, nova conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 03 de março de 2019.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225773 Nr: 6344-46.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Brant Gambier Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do INDEA/mt Unidade Regional de 

Supervisão de Barra do Garças, Ricardo Alessandro Martins Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte exequente, 

para se manifestar requerendo o que entender de direito, ante o retorno 

dos autos da Segunda Instância, no prazo de 15 ( quinze) dias, sob pena 

de arquivamento.
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1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311796 Nr: 8921-89.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenis Rodrigues de Almeida, Wanessa 

Furtado Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Woriston Barros da Cruz - 

OAB:26106-0/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WANESSA FURTADO RODRIGUES, Cpf: 

06181212183, Rg: 2.616.447-7, Filiação: Jeane Furtado Correia e Natalino 

Moraes Rodrigues, data de nascimento: 27/07/1996, brasileiro(a), natural 

de Barra do Garças-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 9237-1601. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: (...)-b) Condeno a acusada Wanessa Furtado Rodrigues de 

Almeida como incursa na sanção do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, 

aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, a ser 

cumprida inicialmente no regime aberto (art. 33, § 2°, alínea ‘c’, CP), 

substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da 

execução penal;c) Condeno o acusado Adenis Rodrigues de Almeida ao 

pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no importe 

de 1/30 do salário mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06);d)Condeno a 

acusada Wanessa Furtado Rodrigues de Almeida ao pagamento de 194 

(cento e noventa e quatro) dias-multa, no importe de 1/30 do salário mínimo 

o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06);e)Concedo a acusada Wanessa 

Furtado Rodrigues de Almeida o direito de recorrer em liberdade;f)Nego ao 

acusado Adenis Rodrigues de Almeida o direito de recorrer em 

liberdade;g)Condeno ambos acusados ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais;h)Destruam-seas drogas e os objetos listados nos 

itens 5, 6, 7, 8, 15, de fl. 05;i)Declaro perdido em favor da União o valor de 

R$ 1.179,00 (mil cento e setenta e nove reais) depositado (fls. 

67/68);j)Considerando a existência de elementos indicando que a 

motocicleta Honda CG/FAN 150, ESDI, Placa OBK-9509/MT, era utilizada no 

tráfico ilícito de entorpecentes, declaro-a perdida em favor da União; 

k)Quanto aos aparelhos celulares listados à fl. 5, leiloem-se; não acudindo 

interessados, doem-se; não comparecendo pretendentes, 

destruam-se;l)Quanto aos documentos pessoais listados à fl. 5 que ainda 

não foram objeto de restituição, restituam-se a quem de 

direito;m)Expeça-se guia de execução penal provisória quanto ao acusado 

Adenis Rodrigues de Almeida;n)Com o trânsito em julgado para ambas as 

partes: 1) comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88); 2) 

forme-se o Executivo de Pena, e 3) Cumpra-se o art. 63, § 4º, da Lei nº. 

11.343/06;o)Na intimação dos réus quanto à sentença, atenda-se ao art. 

1.421, CNCGJ-TJMT;p)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Arquive-se, após o trânsito em julgado e ultimadas as determinações 

supra.Barra do Garças/MT, 28.1.2020.Douglas Bernardes RomãoJuiz de 

Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana de Deus Silva, 

digitei.

Barra do Garças, 16 de março de 2020

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 307460 Nr: 6478-68.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Cândido de Sousa, Jhonny Gama 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 PORTARIA N.03/2020-GAB

Dispõe sobre medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação com o Novo Coronavírus, causador da COVID-19, no âmbito 

da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças-MT.

CONSIDERANDO a decisão proferida no CIA 0011653-21.2020; a Portaria 

233/2020-PRES de 12 de março de 2020/TJ/MT; a Resolução 663, de 12 de 

março de 2020 do STF, e a Portaria nº. 02/2020- Gab. 1ª Vara Criminal,

CONSIDERANDO que a Organização Mundia1 de Saúde declarou, em 11 

de março de 2020, que a contaminação com o novo coronavírus, 

causador da COVID- 19, caracteriza pandemia,

 CONSIDERANDO que a referida pandemia tem se alastrado de forma 

rápida por todo o território nacional,

CONSIDERANDO a necessidade de evitar contaminações de grande 

escala e de restringir riscos, bem como proteger testemunhas, partes e 

seus representantes, jurados e servidores, RESOLVE:

 Art. 1º SUSPENDER, até ulterior deliberação, a realização das audiências 

designadas para o seguinte período:

a) 24.3.2020. Autos de código: 326338; 326229; 325668; 326603; 327434; 

326124; 327414 e 319732;

b) 25.3.2020. Autos de código: 81860; 269669; 325082 e 301946;

c )  26 .3 .2020 .  Au tos  de  cód igo :  307460 ;  315555  e 

0002288-04.2015.8.11.0004 (SEEU);

d) 27.3.2020. Autos de código: 191862; 312346; 270164 e 304129;

e) 31.3.2020. Autos de código: 294430; 256321; 311816 e 268934.

f) 7.4.2020. Autos de código: 290305; 307728; 307277; 312349 e 285740, 

e,

g) 9.4.2020. Autos de código: 236745 e 328538.

 Art.2º Por se tratarem de processos afetos a acusados presos 

provisoriamente, ficam mantidas excepcionalmente as audiências 

designadas para as seguintes datas:

 a) 26.3.2020. Autos de código: 317792;

b) 8.4.2020. Autos de código: 325087, e,

c) 9.4.2020. Autos de código: 325649.

Art.3º As audiências mantidas no artigo anterior deverão observar as 

restrições ao público externo estabelecidas pela Portaria nº. 02/2020- 

Gab. 1ª Vara Criminal, editada em 13.03.2020.

 Art.4º Publique-se no DJE; na Secretaria da 1ª Vara Criminal; no quadro 

de avisos do Fórum, e, em cada um dos processos mencionados nos 

artigos 1º e 2º.

Art.5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Barra do Garças, 16.03.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 307728 Nr: 6620-72.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 PORTARIA N.03/2020-GAB

Dispõe sobre medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação com o Novo Coronavírus, causador da COVID-19, no âmbito 

da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças-MT.

CONSIDERANDO a decisão proferida no CIA 0011653-21.2020; a Portaria 

233/2020-PRES de 12 de março de 2020/TJ/MT; a Resolução 663, de 12 de 

março de 2020 do STF, e a Portaria nº. 02/2020- Gab. 1ª Vara Criminal,

CONSIDERANDO que a Organização Mundia1 de Saúde declarou, em 11 

de março de 2020, que a contaminação com o novo coronavírus, 

causador da COVID- 19, caracteriza pandemia,

 CONSIDERANDO que a referida pandemia tem se alastrado de forma 

rápida por todo o território nacional,

CONSIDERANDO a necessidade de evitar contaminações de grande 

escala e de restringir riscos, bem como proteger testemunhas, partes e 

seus representantes, jurados e servidores, RESOLVE:
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 Art. 1º SUSPENDER, até ulterior deliberação, a realização das audiências 

designadas para o seguinte período:

a) 24.3.2020. Autos de código: 326338; 326229; 325668; 326603; 327434; 

326124; 327414 e 319732;

b) 25.3.2020. Autos de código: 81860; 269669; 325082 e 301946;

c )  26 .3 .2020 .  Au tos  de  cód igo :  307460 ;  315555  e 

0002288-04.2015.8.11.0004 (SEEU);

d) 27.3.2020. Autos de código: 191862; 312346; 270164 e 304129;

e) 31.3.2020. Autos de código: 294430; 256321; 311816 e 268934.

f) 7.4.2020. Autos de código: 290305; 307728; 307277; 312349 e 285740, 

e,

g) 9.4.2020. Autos de código: 236745 e 328538.

 Art.2º Por se tratarem de processos afetos a acusados presos 

provisoriamente, ficam mantidas excepcionalmente as audiências 

designadas para as seguintes datas:

 a) 26.3.2020. Autos de código: 317792;

b) 8.4.2020. Autos de código: 325087, e,

c) 9.4.2020. Autos de código: 325649.

Art.3º As audiências mantidas no artigo anterior deverão observar as 

restrições ao público externo estabelecidas pela Portaria nº. 02/2020- 

Gab. 1ª Vara Criminal, editada em 13.03.2020.

 Art.4º Publique-se no DJE; na Secretaria da 1ª Vara Criminal; no quadro 

de avisos do Fórum, e, em cada um dos processos mencionados nos 

artigos 1º e 2º.

Art.5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Barra do Garças, 16.03.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 154844 Nr: 6559-95.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO GONÇALVES DUARTE - 

OAB:GO25771, PAULO AFONSO DE SOUZA - OAB:25998/GO, TIAGO 

REZENDE PINHEIRO - OAB:GO27243

 1. Expeça-se ofício ao Juízo da comarca de Bela Vista de Goiás-GO, bem 

como ao Juízo da comarca de Guapó-GO e da comarca de Goiânia-GO, 

para que informem a este Juízo a possibilidade de realização de oitivas de 

testemunhas por videoconferência.

2. Em caso positivo, designo a oitiva de Livia Glecy Cardos dos Santos 

para o dia 16.06.2020 às 09:15h, da comarca de Goiânia-GO, designo a 

oitiva da testemunha Miriana Rodrigues Teixeira às 09:45h do dia 

16.06.2020, da comarca de Guapó-GO e, por último, designo a oitiva das 

testemunhas Lucilene Rodrigues Lúcio Teixeira, Fabiana Rodrigues 

Teixeira e João Paulo Rodrigues Teixeira para oitivas a partir das 10:15h.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 268934 Nr: 255-36.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raphael Baracho de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB, Hidalgo Fonseca Parreira - OAB:MT/18936/O

 PORTARIA N.03/2020-GAB

Dispõe sobre medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação com o Novo Coronavírus, causador da COVID-19, no âmbito 

da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças-MT.

CONSIDERANDO a decisão proferida no CIA 0011653-21.2020; a Portaria 

233/2020-PRES de 12 de março de 2020/TJ/MT; a Resolução 663, de 12 de 

março de 2020 do STF, e a Portaria nº. 02/2020- Gab. 1ª Vara Criminal,

CONSIDERANDO que a Organização Mundia1 de Saúde declarou, em 11 

de março de 2020, que a contaminação com o novo coronavírus, 

causador da COVID- 19, caracteriza pandemia,

 CONSIDERANDO que a referida pandemia tem se alastrado de forma 

rápida por todo o território nacional,

CONSIDERANDO a necessidade de evitar contaminações de grande 

escala e de restringir riscos, bem como proteger testemunhas, partes e 

seus representantes, jurados e servidores, RESOLVE:

 Art. 1º SUSPENDER, até ulterior deliberação, a realização das audiências 

designadas para o seguinte período:

a) 24.3.2020. Autos de código: 326338; 326229; 325668; 326603; 327434; 

326124; 327414 e 319732;

b) 25.3.2020. Autos de código: 81860; 269669; 325082 e 301946;

c )  26 .3 .2020 .  Au tos  de  cód igo :  307460 ;  315555  e 

0002288-04.2015.8.11.0004 (SEEU);

d) 27.3.2020. Autos de código: 191862; 312346; 270164 e 304129;

e) 31.3.2020. Autos de código: 294430; 256321; 311816 e 268934.

f) 7.4.2020. Autos de código: 290305; 307728; 307277; 312349 e 285740, 

e,

g) 9.4.2020. Autos de código: 236745 e 328538.

 Art.2º Por se tratarem de processos afetos a acusados presos 

provisoriamente, ficam mantidas excepcionalmente as audiências 

designadas para as seguintes datas:

 a) 26.3.2020. Autos de código: 317792;

b) 8.4.2020. Autos de código: 325087, e,

c) 9.4.2020. Autos de código: 325649.

Art.3º As audiências mantidas no artigo anterior deverão observar as 

restrições ao público externo estabelecidas pela Portaria nº. 02/2020- 

Gab. 1ª Vara Criminal, editada em 13.03.2020.

 Art.4º Publique-se no DJE; na Secretaria da 1ª Vara Criminal; no quadro 

de avisos do Fórum, e, em cada um dos processos mencionados nos 

artigos 1º e 2º.

Art.5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Barra do Garças, 16.03.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291702 Nr: 13986-02.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA, Rg: 

3.011.262-1, Filiação: Sonia Natalina Fernandes de Oliveira e Adão Alves 

Serafim, data de nascimento: 05/03/1999, brasileiro(a), natural de Barra do 

Garças-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 99251-5867/padrasto. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU ACIMA MENCIONADO DA RETIFICAÇÃO 

DO CÁLCULO DA DOSIMETRIA DA SENTENÇA PROFERIDA EM PLENÁRIO.

Resumo da Inicial: Decisão Autos cód. 291702 Chamo o feito a ordem para 

retificação de erro de cálculo na dosimetria da sentença proferida em 

plenário, o qual restou assim redigido: (...)- Na pena-base foi aplicado o 

patamar de 1/6 (um sexto) individualmente para a culpabilidade, 

circunstâncias e consequências. Logo, a pena base deveria ter sido 

fixada em 9 (nove) anos, de reclusão, considerando que cada 1/6 (um 

sexto) corresponde a 1 (um) ano da pena mínima de 06 (seis) anos. 

Considerando a pena-base de 09 (nove) anos, com a incidência da 

redução de 1/6 (um sexto) advinda da confissão espontânea, a pena 

intermediária resta fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses. No campo 

da pena definitiva, ante a incidência de duas causas de diminuição, sendo 

uma prevista na parte geral (art. 14, parágrafo único, do CP) e outra na 

parte especial (§ 1º, do art. 121, do CP), as duas deverão incidir 

obrigatoriamente. Sendo assim, considerando que foram aplicadas 

respectivamente as diminuições de 1/3 (tentativa) e 1/6 (privilégio), sobre 

o resultado da pena intermediária, resta a pena definitiva fixada em 3 

(três) anos e 9 (nove) meses, de reclusão. Com a retificação de erro 

aritmético, altero o regime semiaberto. Posto isso, retifico o item ‘a’ do 

dispositivo da sentença somente no tocante ao seguinte: “[...] aplico-lhe a 

pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial 

semiaberto. [...].”

Despacho/Decisão: DecisãoAutos de cód. 2917021)Consta em certidão de 
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fls. 214 e 217, que não foi possível a intimação pessoal do réu do teor da 

retificação do cálculo na dosimetria da sentença.2)Em fl. 217-v, o 

Ministério Público requer a intimação por edital.3)Acompanho o parecer 

ministerial, e determino a intimação do réu Igor Fernandes de Oliveira por 

edital nos termos do art. 392 do CPP.Barra do Garças, 05 de março de 

2020 Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana de Deus Silva, 

digitei.

Barra do Garças, 16 de março de 2020

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300725 Nr: 2743-27.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Pereira dos Anjos, Joseane Moraes 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:5876/MT, Nathayne Ferreira Rodrigues - 

OAB:27413-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NATHAYNE 

FERREIRA RODRIGUES, para devolução dos autos nº 

2743-27.2019.811.0004, Protocolo 300725, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 304129 Nr: 4579-35.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 PORTARIA N.03/2020-GAB

Dispõe sobre medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação com o Novo Coronavírus, causador da COVID-19, no âmbito 

da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças-MT.

CONSIDERANDO a decisão proferida no CIA 0011653-21.2020; a Portaria 

233/2020-PRES de 12 de março de 2020/TJ/MT; a Resolução 663, de 12 de 

março de 2020 do STF, e a Portaria nº. 02/2020- Gab. 1ª Vara Criminal,

CONSIDERANDO que a Organização Mundia1 de Saúde declarou, em 11 

de março de 2020, que a contaminação com o novo coronavírus, 

causador da COVID- 19, caracteriza pandemia,

 CONSIDERANDO que a referida pandemia tem se alastrado de forma 

rápida por todo o território nacional,

CONSIDERANDO a necessidade de evitar contaminações de grande 

escala e de restringir riscos, bem como proteger testemunhas, partes e 

seus representantes, jurados e servidores, RESOLVE:

 Art. 1º SUSPENDER, até ulterior deliberação, a realização das audiências 

designadas para o seguinte período:

a) 24.3.2020. Autos de código: 326338; 326229; 325668; 326603; 327434; 

326124; 327414 e 319732;

b) 25.3.2020. Autos de código: 81860; 269669; 325082 e 301946;

c )  26 .3 .2020 .  Au tos  de  cód igo :  307460 ;  315555  e 

0002288-04.2015.8.11.0004 (SEEU);

d) 27.3.2020. Autos de código: 191862; 312346; 270164 e 304129;

e) 31.3.2020. Autos de código: 294430; 256321; 311816 e 268934.

f) 7.4.2020. Autos de código: 290305; 307728; 307277; 312349 e 285740, 

e,

g) 9.4.2020. Autos de código: 236745 e 328538.

 Art.2º Por se tratarem de processos afetos a acusados presos 

provisoriamente, ficam mantidas excepcionalmente as audiências 

designadas para as seguintes datas:

 a) 26.3.2020. Autos de código: 317792;

b) 8.4.2020. Autos de código: 325087, e,

c) 9.4.2020. Autos de código: 325649.

Art.3º As audiências mantidas no artigo anterior deverão observar as 

restrições ao público externo estabelecidas pela Portaria nº. 02/2020- 

Gab. 1ª Vara Criminal, editada em 13.03.2020.

 Art.4º Publique-se no DJE; na Secretaria da 1ª Vara Criminal; no quadro 

de avisos do Fórum, e, em cada um dos processos mencionados nos 

artigos 1º e 2º.

Art.5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Barra do Garças, 16.03.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 311816 Nr: 8932-21.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidimar Rodrigues de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Woriston Barros da Cruz - 

OAB:26106-0/MT

 PORTARIA N.03/2020-GAB

Dispõe sobre medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação com o Novo Coronavírus, causador da COVID-19, no âmbito 

da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças-MT.

CONSIDERANDO a decisão proferida no CIA 0011653-21.2020; a Portaria 

233/2020-PRES de 12 de março de 2020/TJ/MT; a Resolução 663, de 12 de 

março de 2020 do STF, e a Portaria nº. 02/2020- Gab. 1ª Vara Criminal,

CONSIDERANDO que a Organização Mundia1 de Saúde declarou, em 11 

de março de 2020, que a contaminação com o novo coronavírus, 

causador da COVID- 19, caracteriza pandemia,

 CONSIDERANDO que a referida pandemia tem se alastrado de forma 

rápida por todo o território nacional,

CONSIDERANDO a necessidade de evitar contaminações de grande 

escala e de restringir riscos, bem como proteger testemunhas, partes e 

seus representantes, jurados e servidores, RESOLVE:

 Art. 1º SUSPENDER, até ulterior deliberação, a realização das audiências 

designadas para o seguinte período:

a) 24.3.2020. Autos de código: 326338; 326229; 325668; 326603; 327434; 

326124; 327414 e 319732;

b) 25.3.2020. Autos de código: 81860; 269669; 325082 e 301946;

c )  26 .3 .2020 .  Au tos  de  cód igo :  307460 ;  315555  e 

0002288-04.2015.8.11.0004 (SEEU);

d) 27.3.2020. Autos de código: 191862; 312346; 270164 e 304129;

e) 31.3.2020. Autos de código: 294430; 256321; 311816 e 268934.

f) 7.4.2020. Autos de código: 290305; 307728; 307277; 312349 e 285740, 

e,

g) 9.4.2020. Autos de código: 236745 e 328538.

 Art.2º Por se tratarem de processos afetos a acusados presos 

provisoriamente, ficam mantidas excepcionalmente as audiências 

designadas para as seguintes datas:

 a) 26.3.2020. Autos de código: 317792;

b) 8.4.2020. Autos de código: 325087, e,

c) 9.4.2020. Autos de código: 325649.

Art.3º As audiências mantidas no artigo anterior deverão observar as 

restrições ao público externo estabelecidas pela Portaria nº. 02/2020- 

Gab. 1ª Vara Criminal, editada em 13.03.2020.

 Art.4º Publique-se no DJE; na Secretaria da 1ª Vara Criminal; no quadro 

de avisos do Fórum, e, em cada um dos processos mencionados nos 

artigos 1º e 2º.

Art.5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Barra do Garças, 16.03.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 312346 Nr: 9224-06.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Moraes Filho, Elton Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Queiroz de Oliveira - 
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OAB:13.284, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 PORTARIA N.03/2020-GAB

Dispõe sobre medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação com o Novo Coronavírus, causador da COVID-19, no âmbito 

da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças-MT.

CONSIDERANDO a decisão proferida no CIA 0011653-21.2020; a Portaria 

233/2020-PRES de 12 de março de 2020/TJ/MT; a Resolução 663, de 12 de 

março de 2020 do STF, e a Portaria nº. 02/2020- Gab. 1ª Vara Criminal,

CONSIDERANDO que a Organização Mundia1 de Saúde declarou, em 11 

de março de 2020, que a contaminação com o novo coronavírus, 

causador da COVID- 19, caracteriza pandemia,

 CONSIDERANDO que a referida pandemia tem se alastrado de forma 

rápida por todo o território nacional,

CONSIDERANDO a necessidade de evitar contaminações de grande 

escala e de restringir riscos, bem como proteger testemunhas, partes e 

seus representantes, jurados e servidores, RESOLVE:

 Art. 1º SUSPENDER, até ulterior deliberação, a realização das audiências 

designadas para o seguinte período:

a) 24.3.2020. Autos de código: 326338; 326229; 325668; 326603; 327434; 

326124; 327414 e 319732;

b) 25.3.2020. Autos de código: 81860; 269669; 325082 e 301946;

c )  26 .3 .2020 .  Au tos  de  cód igo :  307460 ;  315555  e 

0002288-04.2015.8.11.0004 (SEEU);

d) 27.3.2020. Autos de código: 191862; 312346; 270164 e 304129;

e) 31.3.2020. Autos de código: 294430; 256321; 311816 e 268934.

f) 7.4.2020. Autos de código: 290305; 307728; 307277; 312349 e 285740, 

e,

g) 9.4.2020. Autos de código: 236745 e 328538.

 Art.2º Por se tratarem de processos afetos a acusados presos 

provisoriamente, ficam mantidas excepcionalmente as audiências 

designadas para as seguintes datas:

 a) 26.3.2020. Autos de código: 317792;

b) 8.4.2020. Autos de código: 325087, e,

c) 9.4.2020. Autos de código: 325649.

Art.3º As audiências mantidas no artigo anterior deverão observar as 

restrições ao público externo estabelecidas pela Portaria nº. 02/2020- 

Gab. 1ª Vara Criminal, editada em 13.03.2020.

 Art.4º Publique-se no DJE; na Secretaria da 1ª Vara Criminal; no quadro 

de avisos do Fórum, e, em cada um dos processos mencionados nos 

artigos 1º e 2º.

Art.5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Barra do Garças, 16.03.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 168028 Nr: 10986-04.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLdL, LAdAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Pereira Ferreira - 

OAB:43798/GO, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:342428

 Vistos.

Certifique-se o decurso do prazo para constituição de procurador de 

Cleber Luiz de Lima.

Certifique-se acerca da intimação de Luciano Aparecido de Almeida 

Fonseca do aditamento da inicial, bem como do decurso do prazo para 

manifestação.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 183155 Nr: 4809-53.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo dos Santos Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O

 Vistos.

1 – Cumpra-se a parte final da decisão de fls. 145, procedendo a 

materialização da gravação do interrogatório do réu em carta precatória.

2 – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 

2020, às 14h30min (horário de MT), conforme dispõe o artigo 399 do 

Código de Processo Penal.

3 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 4 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 16 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Vítima(s):

 LEVENDE JOSÉ RIBEIRO, filho de Leontino José Ribeiro e Oneide Brito 

Ribeiro, Endereço: Rua Francisco Dourado, esquina com a rua Simeão 

Arraia, Próximo a antiga Rodoviária ( Ponto de Moto-Táxi), bairro Centro, 

Barra do Garças/MT. Telefone: 99954-0801.

2) Testemunha (s):

Policial Militar RENATO BRANQUINHO DOMINGUES.

Policial Militar VALDINEI ALVES BORGES.

CLÉCIO FELIPE SANTOS, Filiação: Valquiria Maria Santos Leite e José 

Evangelista da Silva. Endereço: Rua Irenio Goulart, S/N°, bairro Centro, 

Ribeirãozinho/MT. Telefone: 66 99630-3250.

Advertências:

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 190687 Nr: 10799-25.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon de Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A

 Vistos.

1 – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de junho de 

2020, às 15h00min (horário de MT), conforme dispõe o artigo 399 do 

Código de Processo Penal.

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 16 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser interrogado:

 MARLON DE SOUSA SILVA, filho de Jão Bosco da Silva e Divany de 

Sousa Silva, residente na Rua General Rondon, n. 458, Centro, 

Torixorú/MT;

2) Testemunha(s):

 ROBSON NEY BARBELOS FIGUEIREDO, residente na Rua Bela Vista, n. 

500, Centro, Torixoréu/MT;

OSVALDO FERREIRA DA SILVA, vulgo “Cotraço”, residente na Rua Dep. 

Heronides Araújo, s/n., Bairro União, Torixoréu/MT;

RENATO MACHADO OLIVEIRA BRITO, residente na Rua Dom Bosco, s/n., 

Centro, Torixoréu/MT;
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VALDEMAR DE OLIVEIRA ALVES, residente na Rua Cuiabá, n. 675, 

Centro, Torixoréu/MT;

MARIA LUCIA DA ROCHA DA SILVA, residente na Rua Saturnino da S. 

Coelho, n. 1020, Setor Sudoeste, Torixoréu/MT;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 190766 Nr: 10851-21.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 Vistos.

Restituo os autos para que o Ministério Público se manifeste acerca da 

certidão negativa de fls. 233 em relação a testemunha Júlio Cézar da Silva, 

bem como para o retorno negativa da carta precatória para oitiva da vítima.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 198635 Nr: 2899-54.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanielly Tapety Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718

 Vistos.

1 – Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a defesa 

preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese defensiva 

necessita da produção de provas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 de JUNHO de 2020, às 13h00min (horário de Mato 

Grosso), conforme dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal.

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 16 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu(s) a ser interrogado:

NATANIELLY TAPETY MAGALHÃES, CPF: 029067511-11, filiação: Rua 

Jose Manoel da Silva, 702, Sena Marques, nesta urbe. 66 3405-6975.

2) Testemunha(s):

 MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA (Vítima), CPF: 080988241-87, 

filiação: Delice Farias Santos e Alipio Peres dos Santos, endereço: Rua 

Couto Magalhães, 381, centro, nesta urbe. 66 3401-3900.

GRAZIELA DE TAL, funcionária da Lotérica Trevo da Sorte.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 198938 Nr: 3080-55.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Cesar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Domingues da 

Luz - OAB:5.021

 Vistos.

1 – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de JUNHO 

de 2020, às 16h15min (horário de Mato Grosso), conforme dispõe o artigo 

399 do Código de Processo Penal.

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

CARTA PRECATÓRIA para oitiva de testemunhas e interrogatório do réu.

3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 16 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu(s) a ser interrogado:

Via carta precatória - DIEGO CESAR DE OLIVEIRA, CPF: 044224959-41, 

filiação: Paulo Cesar Matildes de Oliveira e Maria Lucia Murdiga de Oliveira, 

endereço: Rua Rio Iguaçu, 490, Jardim Santo Amaro, Cambé/PR.

 2) Testemunha(s):

 MATHEUS VINICIUS SILVA (Vítima), RG: 2677227-2, filiação: Gilmar 

Augusto da Silva e Lucimeire Elisa de Souza, endereço: Rua Antonio 

Cristino Cortes, 488, centro, nesta urbe. 66 99988-7379.

ISRAEL SOUSA BELEM, CPF: 823884901-20, filiação: Carlos Augusto 

Aguiar Belem e Maria Fatima de S Belem, endereço: Rua Antonio Cristino 

Cortes, 840, centro, nesta urbe. 66 99247-0235.

Via carta precatória – JOAO BATISTA RAMOS DA SILVA, comerciante, 

endereço: Rua Serra do Jatobá, 41, Jardim Bandeirantes, Londrina/PR.

Via carta precatória – NORBERTO IVAN CONSTÂNCIO, mecânico, 

endereço: Rua Cambuquira, 269, Londrina/PR.

Via carta precatória – SIDNEY LOPES DE ALMEIDA, comerciante, 

endereço: Rua Serra da Esperança, Londrina/PR.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 203970 Nr: 6067-64.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Maia Abreu, Gentil Ribeiro da Silva, 

Adenilson Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 Vistos.1 – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de 

maio de 2020, às 13h00min, conforme dispõe o artigo 399 do Código de 

Processo Penal.2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente 

decisão servirá como:MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e 

réu(s).3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.Barra do Garças/MT, 

16 de março de 2020.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de 

DireitoPessoas a serem intimadas:1) Réu a ser interrogado: ADENILSON 

CÂNDIDO DA SILVA, filho de Arcemides Cândido da Silva e Sônia Ribeiro 

da Silva. Endereço: Rua Diana, n. 22, quadra 500, Jardim Nova Barra, 

Barra do Garças;GENTIL RIBEIRO DA SILVA, filho de João L. da Silva e 

Ovídia R. da Silva. Endereço: Avenida José Otacílio dos Santos, s/n., Nova 

Esperança, Barra do Garças;MAURO MAIA ABREU, filho de Maria Eunice 

da Silva Maia e José Nobre da Silva, data de nascimento: 13/11/1974. 

Endereço: Av. Gabriel Ferreira, 881, Bairro: Santo Antônio, Cidade: Barra 

do Garças-MT.2) Testemunha(s): IPC AURÉLIO DOURADO BARROS;IPC 

ESLY BORGES MASSENA;Delegado de Polícia JOAQUIM LEITÃO 

JUNIOR;CARLOS MAGNO DOS SANTOS VIEIRA, filho de Virgimar dos 

Santos Vieira e Antonio Carlos Pinto Vieira, agente administrativo do MP. 

Endereço: Promotoria de Justiça, Bairro: Sena Marques, Cidade: Barra do 

Garças/MT, Telefone 66- 3401-1252;FRANCK DA SILVA MACHADO, filho 

de Lourdes Eduarda da Silva e Luis Carlos Machado dos Santos. 

Endereço: Rua São Joaquim, 41, Bairro: Jardim Nova Barra do Garças, 

Cidade: Barra do Garças/MT, Telefone 66 99214-2090 / 66 
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3401-7156;JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS, filho de Constancia 

Gomes Ramires e Silvino Pereira dos Santos. Endereço: Rua Bandeirante, 

Nº 321, Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT, CEP: 78600000, 

Complemento: Tel.: 9.9988-1819;BENONES FRANCISCO DE AMORIM, filho 

de Arnestina F. de Amorim e Lourival de Amorim. Endereço: Rua dos 

Garimpeiros 248, Bairro: São Benedito, Cidade: Barra do Garças/MT, 

Complemento: 9-9223-6811/ 66 3401-4040;NELSON PEREIRA MAIA. 

Endereço: Rua Castelo Branco, Nº 201 (ao Lado da Escola Irmã Diva 

Pimentel),

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 204919 Nr: 6543-05.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heverton Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 Código: 204919.

Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 

2020, às 15h15min (horário do MT), conforme dispõe o artigo 399 do 

Código de Processo Penal.

Consoante certidão de fls. 142 a testemunha Wederson foi intimada 

pessoalmente da audiência e não compareceu, razão pelo qual deverá ser 

conduzido coercitivamente.

A retro mencionada certidão informa que a testemunha Willian faleceu.

No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA de testemunha.

 Intime-se o procurador do acusado para colacionar procuração no prazo 

de 10 dias, uma vez que não consta nos autos.

Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 16 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser interrogado: HEVERTON GONÇALVES DOS SANTOS, filho de 

José Gonçalves da Silva e Cidalina Vieira dos Santos Silva, com endereço 

na Ria Campo Grande, n. 267, Santo Antônio, Barra do Garças.

2) Testemunha(s):

 CONDUÇÃO COERCITIVA: WEDERSON MARQUES DOS SANTOS, filho de 

Maurizia Marques dos Santos. Endereço: Rua Cristóvão de Jesus, bairro 

São José, Barra do Garças, fone 9240-8057 (esposa).

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 207559 Nr: 8064-82.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Souza Lira, Robson Nunes da Cruz, 

Maurício Martins Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Vistos.1 – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 

JUNHO de 2020, às 13h45min (horário de Mato Grosso), conforme dispõe 

o artigo 399 do Código de Processo Penal.2 – No intuito de racionalizar os 

trabalhos, a presente decisão servirá como:MANDADO DE INTIMAÇÃO 

para as testemunhas e réu(s).CARTA PRECATÓRIA para interrogatório do 

réu.3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.Barra do Garças/MT, 16 

de março de 2020.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de 

DireitoPessoas a serem intimadas:1) Réu(s) a ser interrogado:JHONNY 

SOUZA LIRA, CPF: 024954211-05, filiação: Eunice Souza Lira, endereço: 

Rua 16, 2703, Jardim Piracema, nesta urbe. ROBSON NUNES DA CRUZ, 

CPF: 019388011-30, filiação: Jose Nunes da Silva e Maria Santíssima da 

Cruz, endereço: Rua 7 de setembro, 32, Centro, General Carneiro/MT ou 

Rua Campo Grande, 68, bairro Alto Boa Vista, nesta urbe. Via carta 

precatória - MAURICIO MARTINS OLIVEIRA, CPF: 819317781-91, filiação: 

Djalma Porto de Oliveira e Doralice Martins Oliveira, endereço: Av Paraiba, 

Jardim Assunção, Rondonópolis/MT. Há informação de que estaria preso 

na Penitenciária Mata Grande.2) Testemunha(s): VALDIVINA MOREIRA 

LARA, CPF: 486254851-20, filiação: Juraci de Almeida Lara e Maria 

Moreira Lara, endereço: Rua B, 26, Conjunto Habitacional Blairo Maggi, 

General Carneiro/MT. 66 3416-1262 / 99207-7859.JOELSON GARCIA DE 

SOUZA, CPF: 910057281-00, filiação: Antonio Garcia Tosta e Cleide Souza 

Garcia, endereço: Rua Bom Jesus, 5, Bairro Payaguás, General 

Carneiro/MT. 66 99237-6365.IPC ANTONIO OLIVEIRA FILHOIPC LAZARO 

CONCEIÇÃO CLAUDINOWEMERSON DA SILVA CORADO, endereço: Rua 

Egidio Sipriano de Carvalho, s/n, Santo Antonio, nesta urbe. 66 

99209-5435. FERNANDA DE FREITAS FIGUEIREDO, endereço: Rua Valdir 

Rabelo, 373, centro, ao lado do antigo Hotel Ritz, nesta urbe. 66 

99625-5543.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 208601 Nr: 8642-45.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 Vistos.

1 – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de julho de 

2020, às 12h30min (horário do MT), conforme dispõe o artigo 399 do 

Código de Processo Penal.

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 3 – Oficie-se a Funai para que envie um tradutor para a audiência retro 

mencionada.

4 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 16 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser interrogado:

 TAIMUND PARI’UPTSE APTSI’RE. Endereço: Reserva da Aldeia São 

Marcos.

2) Vítima(s):

 JHENMY RUMB’RAIWA PARITSIE – Endereço será fornecido pela genitora 

Jocelina Renhe’õ Aptsi’re.

3) Testemunha(s):

 PM GILDO DOS SANTOS TELES;

PM RONIVALDO JOSÉ DA SILVA;

WANDERSON BORGES ATAÍDE. Endereço: Rua Roberto Aguiar, n. 36, 

bairro São Benedito, Barra do Garças (em uma rua estreita, que fica em 

frente a cada do Sr. Marcelo Soler, Diretor da Faculdade Univar, sendo a 

última casa da rua, ao lado esquerdo, e tem uma árvore de grande porte 

na porta da casa).

JOCELINA RENHE’Õ APTSI’RE, filho Orestes Aptsi’re Ahopowe e Marta 

Tsinhotsé Erona Tsibodowapré. Endereço: Reserva da Aldeia São 

Marcos.

Deverá o Sr. Oficial perguntar para a testemunha o endereço de seus 

filhos Alison Wa’omora Paritsi’ê e Jhenmy Rumb’raiwa Paritsie.

ALISON WA’OMORA PARITSI’Ê – Endereço será fornecido pela genitora 

Jocelina Renhe’õ Aptsi’re.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 209592 Nr: 9308-46.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Cesar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Domingues da 

Luz - OAB:5.021

 Vistos.

1 – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de junho de 

2020, às 15h00min (horário do MT), conforme dispõe o artigo 399 do 

Código de Processo Penal.

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

3 – Intime-se a Defesa para manifestar-se no prazo de cinco acerca do 

retorno negativo para oitiva de testemunhas.

4 – Expeça-se ofício solicitando informações acerca da carta precatória 

de fls. 96.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 16 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Vítima(s):

 LARA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA, filha de Sebastiana Ribeiro da Silva. 

Endereço: Rua dos Pescadores, 208, Bairro: Bela Vista, Cidade: 

Aragarças-GO, CEP: 76240000, Telefone 66-9243-8919.

2) Testemunha(s):

 FÁBIO COSTA SANTOS, filho Terezinha Costa Santos e Reginaldo Porto 

dos Santos. Endereço: Rua Mato Grosso, 791, Bairro: Centro, Cidade: 

Barra do Garças-MT, CEP: 78600000, telefone 9225-3000/3401-6000.

FRANCIELE RIBEIRO DE ALMEIDA, filha de Lusimar Ribeiro de Souza e 

Adão Jesus de Almeida. Endereço: Rua Isaurino Abreu Luz, Distrito de 

Voadeira, Barra do Garças/MT.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 209921 Nr: 9490-32.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslley Mayk dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 Vistos.

1 – Designo audiência de continuação para o dia 03 de junho de 2020, às 

16h00min (horário de MT), conforme dispõe o artigo 399 do Código de 

Processo Penal.

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 16 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Vítima(s):

 PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL, filho de Lacy Sousa Carrijo e Telmo de 

Maia Pimentel, residente na Rua Senador Filinto Muller, n. 40, próximo do 

auto posto Milenium, bairro Alto Boa Vista, Barra do Garças/MT;

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 212567 Nr: 10999-95.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erick Djalma Bandeira, Paulo César de Jesus 

Viana, Marileide do Nascimento Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Pacheco Serpa - 

OAB:30011, NAIR RODRIGUES MAAS - OAB:02139/A

 Vistos.

Autos para o Ministério Público.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 233028 Nr: 11239-50.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Alves Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Moreira Pereira - 

OAB:9405/MT

 Código 233028.

Vistos.

1 – Considerando que a audiência prevista para finalizar às 16h00min 

somente se encerrou às 19h30min (horário do MT), com a finalidade de 

readequar a pauta foram cancelados os atos posteriores, incluindo a 

solenidade do presente feito.

Assim, redesigno audiência de continuação para o dia 08 de abril de 2020, 

às 14h00min (horário de Mato Grosso), conforme dispõe o artigo 399 do 

Código de Processo Penal.

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

CARTA PRECATÓRIA para interrogatório do réu.

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 16 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

Testemunha(s):

 Policial Militar WELLIGTON VITOR ALVARENGA ESPINDOLA.

SERVINDO COMO PRECATÓRIA – SINOP/MT:

1) Réu a ser intimado para seu ouvido no juízo deprecado:

JOÃO BATISTA ALVES BORBA, CPF: 871.846.991-49, agente 

penitenciário, podendo ser localizado na Penitenciária Osvaldo Florentino 

Leite Ferreira, conhecida como FERRUGEM, no município de Sinop/MT.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262308 Nr: 14436-76.2017.811.0004
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderenilton Rodrigues Santiago, Rafael Gomes 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Marcelo dos Santos 

Queiroz - OAB:MT-22580

 Tendo em vista o ofício de fl. 108, expedido pela 1ª Vara da Auditoria 

Militar de Porto Velho/RO e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, mediante carga dos autos e do réu, via 

DJE, acerca da audiência designada por àquele Juízo de Porto Velho-RO, 

para oitiva da testemunha Paulo Ferreira Barbosa, para o dia 08/04/2020, 

às 10:00 horas.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 267194 Nr: 17471-44.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weldes Jales Faria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRATAN BARROSO DE 

CASTRO JUNIOR - OAB:20.394/MT

 Vistos.

1 – Considerando que a audiência prevista para finalizar às 16h00min no 

dia 03/03/2020, somente se encerrou às 19h30min (horário do MT), com a 

finalidade de readequar a pauta foram cancelados os atos posteriores, 

incluindo a solenidade do presente feito.

Assim, redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de 

junho de 2020, às 12h30min (horário de Mato Grosso), conforme dispõe o 

artigo 399 do Código de Processo Penal.

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

CARTA PRECATÓRIA para oitiva de testemunha.

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 16 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser interrogado:

WELDES JALES FARIA DA SILVA, CPF: 995.532.601-87, Endereço: 

Avenida Padre Bruno Mariano, S/N, bairro São José, General Carneiro/MT, 

CEP: 78620-000.

2) Testemunha(s):

 Policial Militar ALEX GOMES BARBOSA.

Testemunha a ser ouvida no juízo deprecado – Comarca de Nova 

Xavantina/MT:

Policial Militar ORLANDO JUNIOR FERREIRA.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 222690 Nr: 4480-70.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Barbosa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:28022/MT

 Vistos.

O parecer Ministerial retro é no sentido de instauração de incidente de 

insanidade mental, razão pela qual, em atenção à previsão do art. 153 do 

CPP, determino a intimação da Defesa para que acoste documentação 

suficiente a fim de instruir o incidente a ser distribuído em apartado e 

apenso ao presente feito após a juntada do laudo pericial.

Ainda deverá a defesa indicar curador a ser nomeado por este Juízo para 

acompanhamento do réu (art.149, §2º do CPP) em perícia a ser designada 

oportunamente.

Suspendo o presente feito em observância ao art. 149, §2º do CPP.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 191421 Nr: 11326-74.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 Vistos.

Intime-se o Ministério Público acerca do retorno da carta precatória.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 330122 Nr: 2934-38.2020.811.0004

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma de Paula e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIVELTON PEREIRA 

CAMPOS - OAB:25091/O

 Desse modo, ante a ausência do perigo da demora, INDEFIRO a liminar 

vindicada em favor de SELMA DE PAULA E SILVA.Requisitem-se à 

autoridade coatora as informações necessárias no prazo de 05 dias, 

devendo fundamentar a razão pelo qual as investigações ainda não 

terminaram, bem como motivar o porquê do prosseguimento do IP em 

relação a paciente, nos termos do art. 3º-B, incisos VIII e IX do Código de 

Processo Penal.Após, colha-se a manifestação do Ministério Público.P. I. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 211290 Nr: 10245-56.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Souza Lira, Robson Nunes da Cruz, 

Paulo Henrique Souza e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Clóvis Barros Marques - OAB:MT 3579, Defensoria 

Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:, Henrique Fagundes 

Marques - OAB:MT 17.113

 Vistos.

1 – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de MAIO de 

2020, às 14h15min (horário de Mato Grosso), conforme dispõe o artigo 

399 do Código de Processo Penal.

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

CARTA PRECATÓRIA para interrogatório do réu.

3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 17 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Servindo como Carta Precatória:

Testemunha a ser ouvida na localidade deprecada:

JHONNY SOUZA LIRA, CPF: 02495421105. Filiação: Eunice Sousa Lira. 
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Endereço: Atualmente preso na Penitenciária de Cuiabá/MT.

Pessoas a serem intimadas:

1) Réus a serem interrogados:

ROBSON NUNES DA CRUZ, CPF: 01938801130, filiação: Maria Santissima 

da Cruz e José Nunes da Silva, endereço: Rua 07 de Setembro, N° 32, 

bairro Centro, General Carneiro/MT.

PAULO HENRIQUE SOUZA E SILVA, CPF: 01359123180. Filiação: Rosana 

Souza Santos e Suélio José da Silva. Endereço: Rua Ana Lira, N° 642, 

bairro Santo Antônio, Barra do Garças/MT. Telefone: 66 3401-3858.

2) Testemunha(s):

 RIVALDO LUIZ CARLOS ARRAIS DE CARVALHO, CPF: 34621609823. 

Filiação: Clarice Candida da Silva e Joaquim Nunes da Silva. Endereço: Rua 

João Ponce de Arruda, bairro: Pátio, General Carneiro/MT. Telefone: 

99230-6587.

Policial Civil LUIZ CARLOS ARRAIS DE CARVALHO.

Policial Civil ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO.

Policial Civil RENATO ROCHA MARTINS.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-50.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIONETE APARECIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000617-50.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LIDIONETE 

APARECIDA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 08/05/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 16 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-20.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO OSTE FAGUNDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS OAB - MT27150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000619-20.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:PAULO OSTE 

FAGUNDES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURO 

ANTONIO ALMEIDA DANTAS POLO PASSIVO: ADELMO HENRIQUE 

OLIVER FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 08/05/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 17 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-22.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DA SILVA CAMPOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA SALES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 23/07/2019 Hora: 12:20 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-22.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DA SILVA CAMPOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA SALES DA SILVA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente, 

por seu procurador, para que compareça em audiência de conciliação 

designada para o dia 08/05/2020 às 16:40 (MT),

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001590-39.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DILCE FAGUNDES DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON BARREIRA DE CASTRO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

seu procurador, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 11/05/2020 12:00 (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-87.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUIZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CESAR DE ALMEIDA OAB - MT26996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000621-87.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LEANDRO LUIZ 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SEBASTIAO CESAR DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 11/05/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 17 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000263-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES NUNES E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA GRECIA RODRIGUES NOGUEIRA OAB - MT22476/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR o autor para que se 
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manifeste nos autos no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001223-15.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MENDONCA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA KIOMA RIBEIRO SANTANA (EXECUTADO)

 

Considerando que o processo se trata de execução de título extrajudicial, 

em cumprimento ao Despacho id 26938514 no tocante a intimação para 

impugnar a execução, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

designar audiência para o dia 11/05/2020 às 12:40(MT) para oferecimento 

de embargos. Outrossim, em que pese a petição id 28083245 que 

requereu a inclusão do nome do requerido em cadastros de inadimplentes, 

considerando que será expedido mandado de intimação para 

comparecimento em audiência, darei integral cumprimento ao Despacho id 

26938514 em relação a tentativa de penhora de bens. Nessa 

oportunidade, fica intimada a parte autora da dita audiência por seu 

procurador, o qual será intimado via DJE.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001707-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEANDER BRITO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VEREADOR PAULO RAYER (REQUERIDO)

 

Certifico que a Sentença (id 20622731 ) transitou em julgado. Certifico 

ainda que há custas pendentes - AUTOR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001989-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE DE CASTRO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA OAB - MT19976/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIKLEY ROCHA DA SILVA (REQUERIDO)

DELSINEIA APARECIDA CAMELO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, por seu advogado, para que efetue no prazo 

de 05 (cinco) dias, o pagamento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Esse valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40, referente às custas judiciais e R$ 

149,12 referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO 

ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador 

d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-57.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERCY FATIMA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000623-57.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:VANDERCY 

FATIMA FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 11/05/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 17 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 268071 Nr: 18083-79.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre David Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joao Batista Alves Bezerra - 

OAB:22090/O

 Vistos, etc.

1. DETERMINO a intimação de Alexandre David Lima para que comprove o 

cumprimento da transação penal, sob pena de revogação do benefício e 

prosseguimento do feito.

 2. Expeça-se o necessário.

3. Intime-se.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 278848 Nr: 6523-09.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Nogueira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656

 Vistos, etc.

1. Ante o teor do ofício de fl. 62, DETERMINO a intimação de Rafael 

Nogueira de Souza para que apresente os comprovantes de depósitos 

das três primeiras parcelas que alegou ter feito. Não sendo possível 

apresenta-los, deverá o beneficiado pagar novamente o valor 

remanescente, sob pena de revogação do benefício e prosseguimento do 

feito. Acrescente-se que na ocasião da audiência preliminar ficou 

estipulado que a não apresentação do comprovante de depósito ensejará 

a revogação da transação (fl. 45)

2. Expeça-se o necessário.

3. Intime-se.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 291134 Nr: 13678-63.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Aurelio dos Santos Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre de Paula Silva - 

OAB:22891-MT

 Vistos, etc.

1. INTIME-SE Marcos Aurélio dos Santos Sousa para que comprove o 

cumprimento da transação penal, sob pena de revogação do benefício e 

prosseguimento do feito.

 2. Expeça-se o necessário.

3. Intime-se.
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 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 291631 Nr: 13958-34.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Maria Luciene Borges Rates

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonhner J. de Lara Souza Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:OAB/MT 17.912

 : “Vistos, etc. A fim de evitar maiores contratempos a marcha processual 

e não sendo possível realizar o ato no dia de hoje, determino a intimação 

da parte querelada para que no prazo de 05 (cinco) dias para que 

apresente defesa preliminar por escrito e/ou outras arguições que 

entender pertinente. Ultrapassado o aludido prazo, faça os autos 

conclusos para deliberação quanto ao recebimento ou não da vestibular 

acusatória. Expeça-se o necessário. Cumpra-se”.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 19/2020-DF

 JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO ANTUNES, JUÍZA DE DIREITO 

DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 RESOLVE

 LOTAR o servidor VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA, Analista Judiciário, 

matrícula 32549, para exercer suas funções na serventia da 4ª Vara 

desta Comarca, a partir desta data.

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 12 de março de 2020.

 Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DE CAMPOS COLETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1001930-45.2017.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

445,47 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete 

centavos) a que foi condenado nos termos da sentença. Cientifique-se 

que o recolhimento deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 

11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos 

com o número único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no 

item custas e incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema 

PJe. Cáceres , 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Autorizado(a) pelas Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003883-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1003883-44.2017.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

445,47 (Quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete reais) , a 

que foi condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o 

recolhimento deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com 

o número único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item 

custas e incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Caceres 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema 

PJe. Cáceres , 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Autorizado(a) pelas Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002449-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1002449-54.2016.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) , a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002873-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELEN ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1002873-28.2018.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) , a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011533-91.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE CARVALHO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT14322-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID5505261. (BSP)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011533-91.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE CARVALHO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT14322-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

8011533-91.2015.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

432,75 (Quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos) a 

que foi condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o 

recolhimento deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com 

o número único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item 

custas e incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema 

PJe. Cáceres , 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Autorizado(a) pelas Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005366-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA BUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 09/05/2019 

13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal, sob pena de contumácia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005366-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA BUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1005366-12.2017.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) , a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006596-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/02/2019 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006596-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/02/2019 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006596-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

intimar

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006138-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VIDAL FERNANDES NEGRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/01/2019 14:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006138-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VIDAL FERNANDES NEGRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1006138-38.2018.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) , a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-14.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN LAURA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

01/04/2019 16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-14.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN LAURA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1001255-14.2019.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) , a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres, 

17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007164-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 03/05/2019 

14:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007164-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1007164-08.2017.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 
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413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) , a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001579-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDY DA SILVA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

12/04/2019 17:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001579-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDY DA SILVA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1001579-04.2019.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

01/04/2019 16:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1001250-89.2019.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-44.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO FRANCISCO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 28/03/2019 

17:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-44.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO FRANCISCO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1001253-44.2019.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 
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413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) , a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres, 

17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001929-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA DOS SANTOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 29/04/2019 

17:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001929-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA DOS SANTOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1001929-89.2019.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) , a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007636-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL PEDROSO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1007636-09.2017.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) , a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON CARDOSO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1000569-56.2018.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) , a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000247-65.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GUIMARAES TOLEDO CESAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR GUIMARAES ALVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

HYURE FERREIRA MIRANDA (PERITO / INTÉRPRETE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000247-65.2020.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA 

GUIMARAES TOLEDO CESAR REQUERIDO: MARIO CESAR GUIMARAES 

ALVES Vistos. 1. Preambularmente, CANCELE-SE a oralidade designada 

para o dia 14/02/2020, às 13h30min. 2. Considerando a devida realização 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 84 de 975



do estudo psicossocial, JUNTE-SE aos autos o laudo pericial elaborado 

pelo perito nomeado pelo juízo. 3. Após, INTIMEM-SE as partes e o 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Por fim, 

FAÇAM-ME conclusos para deliberação sobre a necessidade de designar 

audiência de entrevista. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001701-17.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONORA ROMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ROMAO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001701-17.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LEONORA ROMAO DA SILVA 

REQUERIDO: DANIEL ROMAO DA SILVA Vistos. 1. Preambularmente, 

CANCELE-SE a oralidade designada para o dia 14/02/2020, às 14horas. 2. 

Malgrado este juízo esteja a adotar procedimento diverso do estabelecido 

pelo art. 747 e seguintes do CPC, assevero que referida providência visa 

conferir efetividade e celeridade que demandas dessa natureza requerem, 

não havendo falar em prejuízo às partes, sobretudo ante a observância 

dos atos processuais exigidos. 3. Nos termos do art. 751 e seguintes do 

Código de Processo Civil, DETERMINO que a equipe multidisciplinar do 

fórum (psicólogo(a) e assistente social) realizem o estudo psicossocial 

do(a) requerente e do(a) interditando(a), fornecendo relatório no prazo de 

15 (quinze) dias. 4. Em tal estudo psicossocial os(as) experts pesquisarão 

in locu e descortinarão ao juízo os fatos que demonstram a incapacidade 

do(a) interditando(a) para administrar seus bens e, se for o caso, para 

praticar atos da vida civil, especificando os atos para os quais haverá 

necessidade de curatela, bem como o momento em que a incapacidade se 

revelou, como também as condições social, psicológica, afetiva, 

habitacional, estrutural, financeira, alimentar, higiênica, afetiva e outras 

relevantes a revelar se a interdição sub examine atende aos interesses e 

à proteção do(a/s) interditando(a/s). 5. Considerando o teor do Ofício n. 

098/2020/SMS, noticiando a inexistência de médico psiquiatra para 

atendimento às demandas do Município, bem como que restaram 

inexitosas as tentativas de contratação de profissional habilitado na 

especialidade; Considerando, também, a informação de que o médico Dr. 

Hyure Ferreira Miranda deixou de atender na unidade do CAPS, passando 

a dedicar-se apenas aos atendimentos em regime de plantão neste 

Município; Considerando, ainda, a necessidade de imprimir efetividade e 

celeridade nas demandas de curatela, forte no art. 753 do CPC, NOMEIO 

como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. HYURE 

FERREIRA MIRANDA – CRM 10180, atuante nesta Comarca, telefone: (65) 

99905-2017, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação, para a 

avaliação médica necessária, sendo que a perícia será realizada no dia 

08/05/2020, às 15horas, na sede do Fórum de Cáceres, situado à Rua São 

Pedro, n. 257, Bairro Cavalhada, nesta cidade, devendo o perito e o 

periciando comparecerem à Diretoria do Fórum para a indicação do local 

apropriado. Desde já, ARBITRO os honorários periciais em R$ 200,00 

(duzentos reais), que serão custeados pelo Município de Cáceres, 

mediante a emissão de certidão de crédito. 6. O laudo pericial deverá 

descortinar ao juízo os fatos que demonstram a incapacidade do(a) 

interditando(a) para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar 

atos da vida civil, especificando os atos para os quais haverá 

necessidade de curatela, bem como o momento em que a incapacidade se 

revelou, sem prejuízo de indicar outras informações relevantes a revelar 

se a interdição sub examine atende aos interesses e à proteção do(a/s) 

interditando(a/s). 7. O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo 

de 15 (quinze) dias, a contar da realização da avaliação médica. 8. 

Juntados mencionados estudo psicossocial e laudo pericial, INTIMEM-SE 

as partes e o Ministério Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias. 9. INTIME-SE o(a) requerente e o(a) requerido(a) para 

comparecimento na avaliação médica acima designada. 10. Por fim, 

FAÇAM-ME conclusos para deliberação sobre a necessidade de designar 

audiência de entrevista ou julgamento antecipado do pedido. 11. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003012-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CAMILO CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO(A))

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1003012-14.2017.8.11.0006. AUTOR(A): ADRIANA CAMILO CUNHA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CACERES Vistos. 1. INTIME-SE 

a parte autora, via DJE, a fim de que promova o prosseguimento do feito, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação do § 1º, do artigo 485, 

do CPC/2015. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001065-17.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO BARROS NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001065-17.2020.8.11.0006. REQUERENTE: JOANA DA SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: LUIZ ANTONIO BARROS NETO Vistos. 1. Trata-se de epístola 

proveniente do juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE 

ARAPUTANGA/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 260 e 

seguintes do NCPC. 2. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal 

finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais (CNGC), 

grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório subscrito 

pelo(a) diligente gestor(a) judiciário(a). 3. Acerca da distribuição e da 

presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito Juízo Deprecante, conforme 

disposição da CNGC/MT. 4. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) 

judiciário(a) com a correta identificação dos autos, assegurando-lhe a 

legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 155303 Nr: 2810-93.2013.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDS, CIDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DÊ-SE vista dos autos à Defensoria Pública para atualização do débito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

2. Desse modo, sendo a dívida atualizada, inconteste o inadimplemento de 

título executivo certo, líquido e exigível, assim como a própria desídia da 

parte devedora em descumprir, injustificadamente, com suas obrigações 

advindas do poder familiar, a Defensoria Pública pugna pela decretação de 

prisão civil.

3. Diante disso, é de ser acolhida a pretensão de prisão civil pelo(a) 

exequente.

4. Ademais, ao alimentante compete providenciar o pagamento a tempo e 
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modo, sob pena de incorrer em mora. Para obstá-la, incumbiria ao 

executado, no prazo de três dias, pagar os débitos atuais, provar que o 

fez, ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, providências, porém, não 

levadas a efeito pelo alimentante.

5. Ante ao exposto, DECRETO a prisão civil do Executado ODAIR DA 

SILVA pelo prazo de 03 (três) meses, conforme os termos do art. 528, § 

3º, do Diploma Processual Civil, cujo fundamento encontra-se no art. 5º, 

inciso LXVII, da Carta Magna, não implicando o cumprimento da pena na 

amortização da dívida alimentar em apreço (art. 528, § 5º, do CPC), 

devendo ser observado o endereço informado em fl. 107.

6. A autoridade que der concretude a presente ordem deverá resguardar 

a integridade física do executado, atentando-se para o fato de tratar-se de 

prisão civil, razão pela qual cumpre evitar sua segregação junto a 

detentos de alta periculosidade e/ou que estejam presos em face de 

conduta afeta à seara penal.

7. Extraia-se cópia dos autos e remeta à Autoridade Policial, vez que os 

fatos demonstram, em tese, a prática do crime de abandono material.

8. Após, decorrido o prazo mencionado, CERTIFIQUE-SE acerca do 

cumprimento do mandado e em seguida, DÊ-SE vista à Defensoria Pública 

para requerer o que entender de direito.

9. Ciência ao Ministério Público.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 13 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 170747 Nr: 6857-76.2014.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: W, W, AMSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. WEVERTON LUIZ LIMA e WELLINGTON LUIZ LIMA promove Ação de 

Execução de Alimentos em desfavor de ERCINDO LUIZ DE ARAÚJO, todos 

qualificados nos autos.

2. O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente as partes 

requereram a DESISTÊNCIA da ação (fls. 65), aduzindo que o provimento 

judicial não mais lhe é útil e/ou necessário.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

3. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), destarte, não mais 

sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa.

4. Pelo exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 267 do CPC, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, condenando a 

parte desistente ao pagamento de custas e despesas processuais 

conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e expressamente já 

lhe deferido os benefícios da Lei 1.060/50.

5. Havendo participação da DPE ou do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) 

representante, consoante gizado na legislação orgânica e processual de 

regência.

6. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

7. Publique-se. Intimem-se.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 13 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 100149 Nr: 5241-08.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L, JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793, MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - OAB:10681/MT, WOLNER 

NUNES RIBEIRO DE PAULA - OAB:7503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. EXPEÇA-SE nova Carta Precatória à Comarca de Cuiabá/MT, 

instruindo-a com as cópias necessárias, para a realização de estudo 

psicossocial na residência do requerente Ricardo Antônio de Paulos, para 

o devido esclarecimento quanto ao vínculo afetivo entre o autor e a 

requerida Letícia Magalhães, uma vez que o estudo de fls. 219/2020 não 

se referiu a esse assunto que é debatido na presente ação de negatória 

de paternidade.

3. Com a juntada do estudo, devidamente certificado, INTIME-SE as partes 

a apresentarem memoriais finais no prazo de 15 (quinze) dias, primeiro a 

parte autora, após a requerida.

4. Com a juntada dos memoriais, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Em seguida, VENHAM-ME os autos conclusos para sentença.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 13 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 179053 Nr: 1658-39.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMPLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRELLE DA ROSA MARQUES DE 

SOUZA - OAB:18834/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. EXPEÇA-SE o alvará para levantamento dos valores (fls. 114), na forma 

requerida pela parte exequente em fls. 122, considerando os dados 

mencionados.

2. INTIME-SE a exequente para atualização do débito alimentar, pela última 

vez, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 13 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 179151 Nr: 1724-19.2015.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 179151.

Requerente: Neuz Pereira de Matos.

Requerido(a): Ozidio Cândido da Silva.

Vistos.

1. Compulsando detidamente os autos, vislumbro que a sentença prolatada 

(fls. 27/28), padece de erro material, eis que ao grafar o nome de solteira 

da requerente constou-se “Neuza Pereira Martins”, o qual deveria ser 

“Neuza Pereira de Matos”.

2. Assim, verifico de plano que trata-se de simples erro material, o qual 

poderá ser corrigido de ofício pelo Magistrado ou à requerimento da parte, 

conforme autorização expressa contida no artigo 494, inciso I, do Código 

de Processo Civil, desde que para tanto não altere a substância do 

julgado. Senão vejamos:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 86 de 975



materiais ou erros de cálculo; (...)” (Grifei).

3. Dessa maneira, DEFIRO o pedido formulado pela requerente à fl. 36 e 

CORRIJO o erro material existente na sentença de fl. 27/28, passando, 

doravante, a ter a seguinte redação: “(...) Por derradeiro, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil. A requerente voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja, Neuza Pereira de Matos.”

4. No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

5. OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT para as averbações necessárias.

6. Após realizadas as devidas providências, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo com as baixas de estilo.

7. INTIME-SE.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 13 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 65291 Nr: 2759-92.2007.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054

 Vistos.

1. Considerando o endereço localizado pelo Sistema de Informações 

eleitorais - SIEL, DETERMINO a citação e intimação da Sra. Márcia Valéria 

Campos Carvalho e demais herdeiros do requerido para ciência da 

presente ação, bem como para apresentação de contestação, no prazo 

legal, devendo ser observado às diretrizes da decisão inicial.

2. Sendo inexitosa a citação pessoal, INTIME-SE a parte autora para dar 

andamento ao feito e indicar novos endereços da parte requerida, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 13 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71178 Nr: 8609-30.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDA, RDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA - OAB:14.031, 

RUBENS MARC SOARES DA SILVA - OAB:19804/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEVARD FRANÇA DO 

AMARAL - OAB:4930/MT

 5. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 267 do CPC, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, condenando a 

parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas processuais 

conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e expressamente já 

lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta na forma da Lei 

Estadual 7.603/2001.6. Havendo participação da DPE ou do MPE, ciência 

pessoal ao(a) ínclito(a) representante, consoante gizado na legislação 

orgânica e processual de regência.7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma 

única vez no DJE e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC.8. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Cáceres/MT, 13 de março de 2020.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 53647 Nr: 52-50.1990.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BATISTA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCÉZIO BRITO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 Vistos.

1. Diante das informações e do pedido de habilitação nos autos em fls. 

366/393, INTIME-SE a exequente Maria Batista Brito e o terceiro 

interessado Carlos Alexandre Huck, por meio de seus advogados, para 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Assim, decorrido o prazo e devidamente certificado, venham os autos 

conclusos.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 16 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58205 Nr: 4560-77.2006.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVSS, IBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL DE SÁ PEREIRA - 

OAB:12070

 Vistos.

1. DÊ-SE vista dos autos à Defensoria Pública para atualização do débito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

2. Desse modo, sendo a dívida atualizada, inconteste o inadimplemento de 

título executivo certo, líquido e exigível, assim como a própria desídia da 

parte devedora em descumprir, injustificadamente, com suas obrigações 

advindas do poder familiar, a Defensoria Pública pugna pela decretação de 

prisão civil.

3. Diante disso, é de ser acolhida a pretensão de prisão civil pelo(a) 

exequente.

4. Ademais, ao alimentante compete providenciar o pagamento a tempo e 

modo, sob pena de incorrer em mora. Para obstá-la, incumbiria ao 

executado, no prazo de três dias, pagar os débitos atuais, provar que o 

fez, ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, providências, porém, não 

levadas a efeito pelo alimentante.

5. Ante ao exposto, DECRETO a prisão civil do Executado JOSÉ ALVES 

DOS SANTOS pelo prazo de 03 (três) meses, conforme os termos do art. 

528, § 3º, do Diploma Processual Civil, cujo fundamento encontra-se no 

art. 5º, inciso LXVII, da Carta Magna, não implicando o cumprimento da 

pena na amortização da dívida alimentar em apreço (art. 528, § 5º, do 

CPC), devendo ser observado o endereço informado em fl. 107.

6. A autoridade que der concretude a presente ordem deverá resguardar 

a integridade física do executado, atentando-se para o fato de tratar-se de 

prisão civil, razão pela qual cumpre evitar sua segregação junto a 

detentos de alta periculosidade e/ou que estejam presos em face de 

conduta afeta à seara penal.

7. Extraia-se cópia dos autos e remeta à Autoridade Policial, vez que os 

fatos demonstram, em tese, a prática do crime de abandono material.

8. Após, decorrido o prazo mencionado, CERTIFIQUE-SE acerca do 

cumprimento do mandado e em seguida, DÊ-SE vista à Defensoria Pública 

para requerer o que entender de direito.

9. Ciência ao Ministério Público.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 13 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92798 Nr: 7901-09.2009.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, PCBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWGA, TFGAR, WGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALT JUNIOR - 

OAB:5.005, Triana Gonçalves Ramires - OAB:22759/MT

 17. Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

peça inicial e via de conseqüência, DECLARO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO a presente AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C 

ALIMENTOS, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil/2015, 

não reconhecendo a paternidade do requerido WELLINGTON GONÇALVES 

ATALA em relação ao Requerente PAULO CESAR BARROS LOPES.18. 

Sem custas e honorários, vez que a parte requerente é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.19. NOTIFIQUE-SE ainda o douto 

representante do Ministério Público.20. Certificado o trânsito, ARQUIVE-SE 

com as baixas e anotações de estilo ut CNGC.21. Publique-se. 

Intime-se.22. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Cáceres/MT, 16 de março de 2020.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61141 Nr: 7414-44.2006.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DE SOUZA TRAVAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE TRAVAIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ CORDEIRO DOS SANTOS 

- OAB:11107-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a advogada LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno ao arquivo.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005594-16.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TEODORO PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste acerca do ofício de Id: 

30301203, promovendo o andamento do feito, requerendo o que entender 

de direito. Cáceres/MT, 17 de março de 2020. Eliana de Fátima Segatto 

Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000655-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (EXECUTADO)

LUIZA MARIA PESSOA (EXECUTADO)

EVELLYN CRYSTINE PESSOA DE LIMA (EXECUTADO)

STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002731-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO ANTENOR DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1002731-87.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por LAURINDO ANTENOR DE ALMEIDA 

em face de GILBERTO JOSÉ DA COSTA, ambos qualificados nos autos. 2. 

Comprovada a situação hipossuficiência pela parte autora através dos 

documentos trazidos aos Ids. 29828699 e anexos, bem como, pelo fato de 

se tratar de pessoa idosa, DEFIRO o benefício da gratuidade e a prioridade 

de tramitação, tudo com espeque no art. 98 do CPC/2015 e art. 71 da Lei n. 

10.741/2003. 3. Passo seguinte, antes de deliberar sobre a possibilidade 

de conversão da demanda em execução de pagar quantia certa, com 

vistas à manifestação de Id. 26353309, OFICIE-SE o INDEA/MT para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, forneça a este juízo informações acerca de 

bovinos registrados em nome da parte executada, bem como, o local onde 

se encontram apascentados. 4. Com a resposta, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste nos autos o 

que entender pertinente. 5. Após, decorrido “in albis” o prazo acima, ou 

ainda, havendo manifestação da parte exequente, CERTIFIQUE-SE nos 

autos e REMETA-OS CONCLUSOS para ulteriores deliberações. 6. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56765 Nr: 3299-77.2006.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA COSTA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JORGE ASSUNÇÃO DE FREITAS, 

JANE MARIA TORTORELLI DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES - OAB:11.468/MT, 

EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - 

OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA - CARGA FÍSICA

DEVOLUÇÃO DE AR - NEGATIVO

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

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

Representante Legal (Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ/UNEMAT), com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste acerca da devolução do 

AR negativo retro juntado aos autos (fls. 205/205-v), promovendo o 

andamento do feito e pleiteando o que entender de direito, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184785 Nr: 5095-88.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA PAULISTA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BORIM-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - 

OAB:OAB/SP 238994, FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - 

OAB:178171, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:39277, JULIANA SALES PAVINI - OAB:20.212
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:5.269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 CERTIDÃO

DECORREU O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA

IMPULSIONAMENTO – PARTE AUTORA MANIFESTAR

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Certifico que a parte requerida/executada apesar de devidamente 

intimada, na pessoa do seu Advogado, deixou transcorrer o prazo legal 

para efetuar o pagamento da dívida.

Com efeito impulsiono os autos para intimar a parte autora/exequente, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151379 Nr: 10216-05.2012.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC, EMPRESA ADRIANA DARC 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:10318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20453/O, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:31084-A

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

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

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154896 Nr: 2376-07.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA BISSOLI AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE MINAS GERAIS S/A-BMG-AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, LORHAYNE SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:20.325-0

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

PERÍCIA DESIGNADA

Impulsiono os autos para intimar/cientificar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com a finalidade de que compareçam com 

seus clientes na perícia designada para o dia 23/4/2020 às 14h00min, que 

será realizada na sala de audiências da 2ª Vara Cível, localizada no Fórum 

da comarca de Cáceres/MT.

 Observação: Deverá a parte periciada ao comparecer no ato agendado, 

apresentando os seguintes documentos: documento pessoal oficial com 

foto sendo RG; Carteira de Trabalho - CTPS e Carteira Nacional de 

Habilitação - CNH e outros documentos assinados pela parte pericianda 

que sirvam para subsidiar os trabalhos periciais.

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000903-22.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON HENRIQUE ALVES DE LIMA AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1000903-22.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

face de JEFFERSON HENRIQUE ALVES DE LIMA AMORIM, ambos 

qualificados nos autos. 2. Diante da informação de pagamento das custas 

processuais, recebo o pedido inicial nos seguintes termos: 3. Quanto ao 

pedido para que o Juízo “ex officio” determine a transferência de multas e 

IPVA incidentes sobre o veículo, cumpre salientar que, mesmo havendo 

existência do débito, visto que o veículo provavelmente encontra-se em 

circulação, de modo que o Estado tem direito de efetuar a cobrança da 

dívida, o DETRAN/MT e a SEFAZ/MT sequer fazem parte desta demanda, 

assim se torna inviável que o Juízo impute aos mesmos qualquer medida 

coercitiva, haja vista que estaria compelindo terceiros ao cumprimento de 

comando judicial sem que tenham tido a oportunidade de apresentar 

defesa, bem por isso, INDEFIRO o pedido. 4. Passo seguinte, demonstrada 

pela parte requerente a relação contratual que mantém com a parte 

requerida (Id. 30073540), tendo por objeto o bem cuja busca e apreensão 

pretende, a saber: Marca: FIAT, Modelo: SIENA ATTRACTIV 1.4, Ano 

Fabricação: 2013, Cor: BRANCA, Chassi: 9BD197132E3118283, Placa: 

OBS-6433. 5. Demonstrou o requerente a mora da parte requerida, na 

forma do §2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, pois foi juntada ao (Id. 

30074491), comprovante de notificação extrajudicial. 6. Nesse contexto, a 

busca e apreensão liminar do bem é medida autorizada pelo art. 3º, caput, 

do Decreto-Lei n.º 911/69, responsabilizando-se o requerente por 

eventuais prejuízos que a medida injustamente acarretar ao demandado, 

como prevê o §7º daquele comando legal. 7. Isto posto, DEFIRO a medida 

liminar pleiteada, para o efeito de determinar a expedição de mandado de 

busca e apreensão do bem acima descrito, e seu depósito em mãos do 

depositário indicado pelo Requerente. 8. Cumprida a medida, CITE-SE o 

requerido para responder, em 15 (quinze) dias, ou, sem prejuízo da 

resposta, para pagar a integralidade da dívida em 05 (cinco) dias, hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Na hipótese de pagamento 

integral da dívida, deverão estar computados juros legais e correção 

monetária, custas processuais e honorários advocatícios, que ARBITRO 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 9. CONSIGNE-SE que, 05 

(cinco) dias após executada a medida, consolidar-se-ão a posse e 

propriedade plena do bem no patrimônio da parte requerente, estando esta 

autorizada a transferir a propriedade do bem junto às repartições 

competentes, para si próprio ou para terceiro por ela indicado. 10. DEFIRO 

os benefícios constantes do artigo 212, §§1º e 2° do CPC/2015, bem 

como, fica desde já autorizada a prerrogativa §§1° e 2° do artigo 846 do 

mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem 

com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o Reforço Policial, em 

sendo necessário. 11. Por fim, deverão os Oficiais de Justiça se limitar ao 

cumprimento do mandado no endereço indicado na inicial, exceto quando 

obtiverem informações sólidas quanto a local diverso onde possa ser 

encontrado o veículo e/ou Requerido (a) ou quando houver pedido 

expresso da parte autora, sob pena de não recebimento das diligências 

em excesso. 12. Acaso a parte autora realize o pagamento de diligências 

realizadas em locais aleatórios e sem respaldo de informações 

consistentes, desde já saliento que em caso de procedência da ação, não 

haverá condenação da parte requerida ao pagamento das referidas 

despesas. 13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001747-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEURI LUIZ PIGATTO FILHO OAB - MS0011974A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO REIS DA SILVA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo de Judicial Eletrônico nº 

1001747-11.2016.8.11.0006. Vistos. 1. Em atenção ao pedido da parte 

exequente para início da fase cumprimento de sentença dos honorários 

advocatícios e custas processuais (Id. 12484583), visto que a última 

atualização do débito se deu em 02/04/2018, necessário se faz a 

apresentação do cálculo atualizado do débito. 2. Assim, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a juntada do 

cálculo atualizado do valor exequendo. 3. Com a juntada do cálculo 

atualizado do débito, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, promover o pagamento da integralidade da dívida em 

execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC/2015. 4. Transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, desde já, mandado 

de penhora e avaliação. 5. Em caso de cumprimento espontâneo DEFIRO 

desde já a expedição do competente alvará para levantamento de valores 

por ventura depositados em favor da parte credora. 6. CONSIGNEM-SE no 

ato de intimação da parte devedora que transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do 

CPC/2015). 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003499-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON NEPOMUCENO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1003499-47.2018.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S.A em desfavor de GILSON NEPOMUCENO 

DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. 

Afirma a parte requerente que firmou junto ao requerido contrato de 

financiamento com garantia de alienação fiduciária, tendo como objeto do 

contrato o seguinte bem: VEÍCULO MARCA: VOLKSWAGEN; Modelo: 

PARATI FLEX TRACK FIELD G4 1.6 FLEX A/G 4P; Placa: KAU-7229; 

RENAVAM: 900089474; ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2006/2007; Chassi: 

9BWDB05W97T041184; COR: BRANCA. 3. Possuindo o referido contrato 

valor inicial em R$14.000,00 (quatorze mil reais), a ser restituído por meio 

de 48 prestações mensais, no valor de R$589,28 (quinhentos e oitenta e 

nove reais e vinte e oito centavos) com vencimento final em 11/09/2021, 

sendo que o requerido teria deixado de cumprir com o pagamento das 

parcelas a partir de 11/03/2018, que resultou na dívida atualizada 

R$25.960,84 (vinte e cinco mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e 

quatro centavos) 4. Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu 

liminarmente a busca e apreensão do veículo. No mérito, pugnou pela 

procedência da ação, ratificando-se a liminar, para o fim de consolidar a 

propriedade do bem em seu favor. 5. Com a inicial (Id. 14357658 e anexos) 

a parte requerente juntou cópias do contrato firmado, notificação 

extrajudicial infrutífera em razão da mudança de endereço do requerido e 

demais documentos. 6. A liminar fora deferida pelo juízo ao Id. 14419383. 

7. O veículo fora apreendido, conforme se extrai da documentação juntada 

pelo Oficial de Justiça (Id. 14590434) oportunidade em que o requerido 

fora citado. 8. Conforme se colhe dos autos, o requerido apesar de 

devidamente citado não efetuou a purgação da mora e não contestou a 

demanda. 9. O Banco autor pugnou pela procedência da demanda com a 

consolidação do bem em sua propriedade (Id. 28583601). 10. Vieram os 

autos conclusos. Eis o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. 11. 

Inicialmente, quanto à notificação extrajudicial de Id. 14357691, que se 

restou infrutífera a entrega da correspondência ao requerido, constando 

no Aviso de Recebimento (AR) como “mudou-se”, cumpre esclarecer que 

apesar de não entregue ao destinatário, a comprovação da mora é válida, 

em razão de constar o mesmo endereço do contrato e o devedor ter se 

mudado sem comunicar ao credor. Neste sentido entendeu o TJ/SP no 

seguinte julgado: “APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE REGULAR COMPROVAÇÃO DA MORA DO 

DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O 

ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSIGNADO NO CONTRATO. AVISO DE 

RECEBIMENTO COM OBSERVAÇÃO DE "MUDOU-SE". OBRIGAÇÃO DO 

DEVEDOR EM COMUNICAR A MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO HONRADA. 

NOTIFICAÇÃO VÁLIDA PARA FIM DE CONSTITUIÇÃO. SENTENÇA 

REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. É válida a notificação extrajudicial 

para comprovação da mora se ela é enviada para o mesmo endereço 

constante no contrato e não recebida porque o devedor mudou-se sem 

comunicar sua mudança.(TJ-SP 10004285820178260037 SP 

1000428-58.2017.8.26.0037, Relator: Adilson de Araujo, Data de 

Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 25/07/2017).” (grifei e negritei) 12. Passo seguinte, embora 

regularmente citada a parte requerida não contestou a demanda, razão 

pela qual DECRETO sua revelia e passo ao julgamento antecipado da 

demanda com espeque nos arts. 344 e 355, II, ambos do CPC/2015. 13. 

Pela detida análise dos autos e pelos documentos trazidos à baila pela 

parte requerente, restaram provadas: A existência de contrato de 

abertura de crédito com cláusula de alienação fiduciária, tendo por objeto: 

VEÍCULO MARCA: VOLKSWAGEN; Modelo: PARATI FLEX TRACK FIELD 

G4 1.6 FLEX A/G 4P; Placa: KAU-7229; RENAVAM: 900089474; ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO: 2006/2007; Chassi: 9BWDB05W97T041184; COR: 

BRANCA. O inadimplemento e a constituição em mora pela notificação 

extrajudicial (Id. 14357691); A revelia do requerido e ausência de 

purgação da mora. 14. O princípio fundamental do direito contratual é o 

pacta sunt servanda, só derrogado diante de condições extraordinárias 

como caso fortuito ou força maior, sendo ônus da parte requerida a 

comprovação de situações excludentes de sua obrigação. 15. Deste 

modo, não sendo comprovados pela parte requerida fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da parte autora, ou ainda, efetuado a 

purgação da mora, nos termos do § 1º, do art. 3º do Decreto Lei n.º 

911/69, impõe-se o deferimento da pretensão exordial, com a consequente 

consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem em favor 

da parte credora. DISPOSITIVO 16. Por todo o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e consolido nas mãos da parte requerente o 

domínio e a posse plena e exclusiva, já concedida na liminar sobre o 

VEÍCULO MARCA: VOLKSWAGEN; Modelo: PARATI FLEX TRACK FIELD 

G4 1.6 FLEX A/G 4P; Placa: KAU-7229; RENAVAM: 900089474; ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO: 2006/2007; Chassi: 9BWDB05W97T041184; COR: 

BRANCA, concedo a venda pela requerente nos termos do Decreto Lei n.º 

911/69. 17. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com exame 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 18. Com fundamento no 

princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, bem como nas custas e despesas processuais, nos 

termos do artigo 85, §2° do CPC/2015. 19. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 

20. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 21. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004141-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGMORVAN SOUZA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Autos do Processo Judicial Eletrônico nº 

1004141-20.2018.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A em 
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desfavor de AGMORVAN DE SOUZA DIAS, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. 2. Afirma a parte requerente que 

firmou junto ao requerido contrato de financiamento com garantia de 

alienação fiduciária, tendo como objeto do contrato o seguinte bem: 

VEÍCULO MARCA: GM - CHEVROLET; Modelo: SPIN LTZ 1.8 8V 

ECONO.FLEX 5P; Ano de Fabricação/Modelo: 2012/2012; Chassi: 

9BGJC75Z0DB145144; COR: PRATA; Placa: OAZ-6049; RENAVAN: 

487499115. 3. Possuindo o referido contrato valor inicial em R$ 44.583,48 

(quarenta e quatro mil quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e oito 

centavos), a ser restituído por meio de 38 prestações mensais, no valor 

de R$857,46 (oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis 

centavos) com vencimento final em 02/03/2018, sendo que o requerido 

teria deixado de cumprir com o pagamento das parcelas, que resultou na 

dívida atualizada R$ 5.855,41 (cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco 

reais e quarenta e um centavos). 4. Após tecer suas razões de fato e de 

direito, requereu liminarmente a busca e apreensão do veículo. No mérito, 

pugnou pela procedência da ação, ratificando-se a liminar, para o fim de 

consolidar a propriedade do bem em seu favor. 5. Com a inicial (Id. 

14746287 e anexos) a parte requerente juntou cópias do contrato firmado, 

notificação extrajudicial infrutífera em razão da mudança de endereço do 

requerido e demais documentos. 6. A liminar fora deferida pelo juízo ao Id. 

14756762. 7. O veículo fora apreendido, conforme se extrai da 

documentação juntada via malote digital (Id. 173882357) oportunidade em 

que o requerido fora citado. 8. Conforme se colhe dos autos, o requerido 

apesar de devidamente citado não efetuou a purgação da mora e não 

contestou a demanda. 9. Vieram os autos conclusos. Eis o relato do 

necessário. Fundamento e DECIDO. 10. Inicialmente, quanto à notificação 

extrajudicial de Id. 14746309, que se restou infrutífera a entrega da 

correspondência ao requerido, constando no Aviso de Recebimento (AR) 

como “mudou-se”, cumpre esclarecer que apesar de não entregue ao 

destinatário, a comprovação da mora é válida, em razão de constar o 

mesmo endereço do contrato e o devedor ter se mudado sem comunicar 

ao credor. Neste sentido entendeu o TJ/SP no seguinte julgado: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR 

AUSÊNCIA DE REGULAR COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. 

IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO 

DEVEDOR CONSIGNADO NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM 

OBSERVAÇÃO DE "MUDOU-SE". OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR EM 

COMUNICAR A MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO HONRADA. NOTIFICAÇÃO 

VÁLIDA PARA FIM DE CONSTITUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 

APELAÇÃO PROVIDA. É válida a notificação extrajudicial para 

comprovação da mora se ela é enviada para o mesmo endereço constante 

no contrato e não recebida porque o devedor mudou-se sem comunicar 

s u a  m u d a n ç a . ( T J - S P  1 0 0 0 4 2 8 5 8 2 0 1 7 8 2 6 0 0 3 7  S P 

1000428-58.2017.8.26.0037, Relator: Adilson de Araujo, Data de 

Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 25/07/2017).” (grifei e negritei) 11. Passo seguinte, embora 

regularmente citada a parte requerida não contestou a demanda, razão 

pela qual DECRETO sua revelia e passo ao julgamento antecipado da 

demanda com espeque nos arts. 344 e 355, II, ambos do CPC/2015. 12. 

Pela detida análise dos autos e pelos documentos trazidos à baila pela 

parte requerente, restaram provadas: · A existência de contrato de 

abertura de crédito com cláusula de alienação fiduciária, tendo por objeto: 

VEÍCULO MARCA: GM - CHEVROLET; Modelo: SPIN LTZ 1.8 8V 

ECONO.FLEX 5P; Ano de Fabricação/Modelo: 2012/2012; Chassi: 

9BGJC75Z0DB145144; COR: PRATA; Placa: OAZ-6049; RENAVAN: 

487499115; · O inadimplemento e a constituição em mora pela notificação 

extrajudicial (Id. 14746309); · A revelia do requerido e ausência de 

purgação da mora. 13. O princípio fundamental do direito contratual é o 

pacta sunt servanda, só derrogado diante de condições extraordinárias 

como caso fortuito ou força maior, sendo ônus da parte requerida a 

comprovação de situações excludentes de sua obrigação. 14. Deste 

modo, não sendo comprovados pela parte requerida fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da parte autora, ou ainda, efetuado a 

purgação da mora, nos termos do § 1º, do art. 3º do Decreto Lei n.º 

911/69, impõe-se o deferimento da pretensão exordial, com a consequente 

consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem em favor 

da parte credora. DISPOSITIVO 15. Por todo o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e consolido nas mãos da parte requerente o 

domínio e a posse plena e exclusiva, já concedida na liminar sobre o 

VEÍCULO MARCA: GM - CHEVROLET; Modelo: SPIN LTZ 1.8 8V 

ECONO.FLEX 5P; Ano de Fabricação/Modelo: 2012/2012; Chassi: 

9BGJC75Z0DB145144; COR: PRATA; Placa: OAZ-6049; RENAVAN: 

487499115, concedo a venda pela requerente nos termos do Decreto Lei 

n.º 911/69. 16. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com 

exame de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 17. Com fundamento 

no princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, bem como nas custas e despesas processuais, nos 

termos do artigo 85, §2° do CPC/2015. 18. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 

19. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 20. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005327-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE TORRES CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1005327-78.2018.8.11.0006 Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por OMNI S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de ELIANE 

TORRES CARNEIRO, ambas devidamente qualificadas nos autos em 

epígrafe. 2. Afirma a parte requerente que firmou junto ao requerido 

contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, tendo 

como objeto do contrato o seguinte bem: VEÍCULO MARCA/MODELO: 

RENAULT/SYMBOL PRIVILEGE HI-FLEX 1.6 16V 4P G TIPO:1; ANO:2011; 

COR: PRATA; PLACA: NPI-7471; CHASSI: 8A1LBMC35BL682165. 3. 

Possuindo o referido contrato valor inicial em R$ 9.432,00 (nove mil 

quatrocentos e trinta e dois reais), a ser restituído por meio de 48 

prestações mensais, no valor de R$495,44 (quatrocentos e noventa e 

cinco reais e quarenta e quatro centavos), com vencimento final em 

09/03/2017, sendo que o requerido teria deixado de cumprir com o 

pagamento das parcelas, o que resultou na dívida atualizada R$ 14.069,54 

(quatorze mil, sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos). 4. 

Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu liminarmente a 

busca e apreensão do veículo. No mérito, pugnou pela procedência da 

ação, ratificando-se a liminar, para o fim de consolidar a propriedade do 

bem em seu favor. 5. Com a inicial (Id. 15216113 e anexos) a parte 

requerente juntou cópias do contrato firmado, notificação extrajudicial da 

parte requerida com o protesto do título e demais documentos. 6. A liminar 

fora deferida pelo juízo ao Id. 16076952. 7. O veículo fora apreendido, 

conforme se extrai da documentação juntada pelo Oficial de Justiça (Id. 

1622217) oportunidade em que a parte requerida fora citada. 8. Conforme 

certificado no Id. 16606410 a parte requerida não efetuou a purgação da 

mora e também não contestou a demanda. 9. Vieram os autos conclusos. 

Eis o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. 10. Embora 

regularmente citada a parte requerida não contestou a demanda, razão 

pela qual DECRETO sua revelia e passo ao julgamento antecipado da 

demanda com espeque nos arts. 344 e 355, II, ambos do CPC/2015. 11. 

Quanto à ausência de recebimento da notificação extrajudicial pela parte 

devedora, contudo, com a apresentação de protesto do título (Ids. 

15216127 e 15216136), tenho por comprovada a mora da parte requerida, 

visto que o protesto do título é instrumento eficaz para tanto. Eis o 

entendimento do STJ: “(...) A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido 

de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor dever ser comprovada 

pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio 

do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do 

devedor” (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJE 11/10/2013). (grifo nosso) 

12. Pois bem, pela detida análise dos autos e pelos documentos trazidos à 

baila pela parte requerente, restaram provadas: · A existência de contrato 

de abertura de crédito com cláusula de alienação fiduciária, tendo por 

objeto: VEÍCULO MARCA/MODELO: RENAULT/SYMBOL PRIVILEGE HI-FLEX 

1.6 16V 4P G TIPO:1; ANO:2011; COR: PRATA; PLACA: NPI-7471; CHASSI: 

8A1LBMC35BL682165; · O inadimplemento e a constituição em mora pelo 
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protesto do título executivo (Id. 15216136); · A revelia da parte requerida e 

ausência de purgação da mora. 13. O princípio fundamental do direito 

contratual é o pacta sunt servanda, só derrogado diante de condições 

extraordinárias como caso fortuito ou força maior, sendo ônus da parte 

requerida a comprovação de situações excludentes de sua obrigação. 14. 

Deste modo, não sendo comprovados pela parte requerida fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, ou ainda, 

efetuado a purgação da mora, nos termos do § 1º, do art. 3º do Decreto 

Lei n.º 911/69, impõe-se o deferimento da pretensão exordial, com a 

consequente consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do 

bem em favor da parte credora. DISPOSITIVO 15. Por todo o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e consolido nas mãos da parte 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva, já concedida na liminar 

sobre o VEÍCULO MARCA/MODELO: RENAULT/SYMBOL PRIVILEGE 

HI-FLEX 1.6 16V 4P G TIPO:1; ANO:2011; COR: PRATA; PLACA: NPI-7471; 

CHASSI: 8A1LBMC35BL682165, concedo a venda pela requerente nos 

termos do Decreto Lei n.º 911/69. 16. Em consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC. 17. Com fundamento no princípio da causalidade, condeno a parte 

requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como nas custas 

e despesas processuais, nos termos do artigo 85, §2° do CPC/2015. 18. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC. 19. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 20. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000962-10.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

USIAS PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA RIBEIRO CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT26763/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON SANTANA E OUTROS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial 

de Justiça: ZONA ZONA 04 justiça gratuita EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE 

RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 1000962-10.2020.8.11.0006 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]

->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: 

USIAS PEREIRA DA SILVA Endereço: Rua das Graúnas, Maracanãzinho, 

CÁCERES - MT - CEP: 78205-590 POLO PASSIVO: Nome: ADEMILSON 

SANTANA E OUTROS Endereço:área de terras medindo 100,00 (cem) 

metros de frente para a Rua Projetada, Bairro São Lourenço, por 100,00 

(cem) metros de fundos, dividindo com o Bairro Junco FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, requerido para 

comparecimento em audiência na data do dia 26 de março de 2020, às 

15:00 horas, podendo apenas nesta fase formular contraditas e 

reperguntas às testemunhas do(a) autor(a), não podendo o réu produzir 

prova testemunhal na ocasião. Esclareço, ainda, que o prazo para 

contestar a ação, quando realizada a justificação, contar-se-á da 

intimação do despacho que deferir ou não a liminar (art. 564, § único, 

CPC). DADOS DA AUDIÊNCIA:Tipo: Justificação Sala: JUSTIFICAÇÃO - 

JUIZ Data: 26/03/2020 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado 

aos autos do processo. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: CITAR E INTIMAR TODAS 

AS PESSOAS QUE ESTEVAM OCUPANDO O LOCAL. 1. Nos termos do art. 

212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. Cáceres-MT, 

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

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002614-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SCHEIDT (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ARAUJO CORDEIRO OAB - SC36147 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação da embargada para, querendo, no prazo 

05 (cinco) dias, apresentar suas contrarrazões aos embargos de 

declaração opostos com efeitos infringentes (ID.Num. 28648640 ). 

Cáceres, 17 de março de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA 

Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006299-14.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

ANA BEATRIZ MARCHI ALVES OAB - SP367583-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JORDAO MONTEIRO OAB - SP353506 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 
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VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1006299-14.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 133.206,85 

ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: RUA CEL. JOSE DULCE, 234, 

CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SAO 

LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME Endereço: RUA DOS 

CRAVOS, S/N, CAIXA POSTAL 208, OLHO D' AGUA, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Senhor(a): BANCO DO BRASIL SA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 05 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de Citação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres-MT, 17 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000898-97.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000898-97.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUCENI GARCIA REU: SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP Vistos, etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXISTENCIAL, MORAIS, 

MATERIAIS C.C PENSÃO VITALÍCIA ajuizada por LUCENI GARCIA em face 

de SARAH ARGENTI ALVARENGA – EPP. Dentre os pedidos trazidos à 

baila, a autora requer a gratuidade da justiça, alegando insuficiência de 

recursos financeiros para pagamento das custas processuais, no 

entanto, não trouxe documentos capazes de demonstrar a situação de 

incapacidade financeira alegada. Nem mesmo a sua profissão foi indicada 

na inicial. Nesse aspecto, é preciso lembrar que “[...] a declaração pura e 

simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 

fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou 

não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código 

de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 

2003). Portanto, embora o Código de processo Civil disponha sobre a 

concessão da justiça gratuita àqueles que não possuem recursos 

suficientes para arcar com as custas e despesas processuais (art. 98, 

caput), a comprovação de hipossuficiência não pode ser afastada, sendo 

a declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita de 

outros elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira, 

mormente porque a Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos” (art. 5º, LXXIV, CF). Deste modo, diante da previsão do 

artigo 99, § 2º, do CPC, convém facultar à autora o direito de provar a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, e, para 

tanto, deverá em 15 (quinze) dias apresentar, sob pena de indeferimento 

do benefício, documentos que comprove sua renda mensal e/ou sua 

hipossuficiência ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais 

e despesas processuais. Deve ainda a Autor atentar aos comandos da 

decisão de id. 15669052 proferida nos autos extinto, devendo, para tanto, 

trazer elementos que infirme o já decidido. Intime-se. Cáceres/MT, 16 de 

março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006160-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MITUITO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE DE MOURA FERREIRA OAB - MT24777/O (ADVOGADO(A))

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006160-62.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: MITUITO JOSE DA SILVA REQUERIDO: CAIXA 

SEGURADORA S/A Esclareçam as partes quanto às provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 15 dias. 

Caceres, 17 de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71971 Nr: 9376-68.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES, ESPOLIO 

DE GENTIL ALCIDES GUSMAN, NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO MURILO MUNIZ - 

OAB:MS0012145, Bruno Torquete Barbosa - OAB:9127/O, JOSÉ DE 

CASTRO JÚNIOR - OAB:17095-B

 Certifico que desentranhei do presente feito a petição de fls.331/332 de 

nº.1001407-30.2017.811.0007 , protocolada em 17/02/2020- doc.260444 , 

a qual foi substituída por esta certidão e encaminhada à Comarca de Alta 

Floresta-Mt via Malote Digital -Rastreabilidade n. 81120205010425.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9225 Nr: 559-93.1999.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS JOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, efetuar o preparo da carta precatória a ser distribuída à 

Comarca de Marcelância ou providenciar sua distribuição , em ambos os 

casos acostar aos autos o comprovante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 18518 Nr: 88-72.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A - FRIGOARA, 

JOSÉ ALMIRO BIHL, DIRCE SIMIONI BIHL, MARIZETE APARECIDA 

STRAPASSON SIMIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8.689 

MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442/B, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5300-B/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/MT, JOÃO 

AUGUSTO CAPELETTI - OAB:10896-A, JOSÉ ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372-B, ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6.616/MT

 Através de decisão proferida nesta data foi proferido julgamento 

antecipado parcial de mérito, rejeitando a quase totalidade dos argumentos 

apresentados nos Embargos e reiterados na petição de fls. 274/288, 

sendo determinado o prosseguimento dos embargos apenas para apurar 

quanto a ocorrência ou não de excesso de execução.

Já em relação à Devedora Marizete remanesce decisão sobre suas teses 

defensivas, devendo a execução ficar sobrestada após o decurso do 

prazo para manifestação das partes, conforme deliberado nos autos de 

embargos, e a efetiva publicação da decisão.

Portanto, determino a imediata retomada da execução em relação aos 

devedores em que suas preliminares e demais matérias de mérito foram 

analisadas, determino o prosseguimento da execução, por ora, limitada ao 

valor por eles reconhecido como devido nos embargos, qual seja: a 

quantia de R$ 3.024.288,69 reais, para efeito de anotação nos registros 

do Serasa; penhora e imediata expropriação de bens, penhora em 

dinheiro, etc ...

Por outro lado, não vislumbro nenhum impedimento de constrição de bens 

para garantir a integralidade executada, com a ressalva de que eventual 

medida de alienação somente será ultimada após o julgamento dos 

embargos, se improcedente o alegado excesso de execução.

Cumpra o Exequente o que foi determinado na decisão proferida nesta 

data nos autos dos Embargos à Execução de código: 186514 de modo que 

providencie a juntada dos documentos/informações neste execução 

conforme anotado na decisão, assim como manifeste sobre os pontos 

abordados no despacho de fls. 376, no prazo de 15 dias.

Providencie a escrivania a abertura do terceiro volume.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 186514 Nr: 6079-72.2015.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALMIRO BIHL, DIRCE SIMIONI BIHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO CAPELETTI - 

OAB:10896-A, JOSÉ ANTONIO ARMOA - OAB:10372-B, SERGIO DE 

PAULA EMERENCIANO - OAB:195469-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689 MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:1606

 ... Ante o exposto, nos termos do art. 356, II do CPC JULGO 

PARCIALMENTE O OBJETO DESTA AÇÃO no sentido de REJEITAR AS 

PRELIMINARES (ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM EMBARGANTE 

DIRCE SIMIONI BIHL, INEXISTÊNCIA DE TÍTULO APTO DA EXECUÇÃO) bem 

como a QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO e NULIDADE 

DA FIANÇA) suscitada pelos EMBARGANTES fazendo-o nos termos do 

art. 487, incisos I do Código de Processo Civil. Restará a ser analisado os 

argumentos ventilados no sentido de ter havido abuso/excesso do 

contrato – questão esta a ser apreciada após as partes manifestarem-se 

quanto eventual pretensão de produzir provas. Em tempo, com base nos 

argumentos ventilados no item III desta decisão, resta INDEFERIDO o 

pedido de TUTELA DE URGÊNCIA postulado pela parte autora nas fls. 186 

e ss. ... Nos autos da ação de execução deverá a parte credora juntar 

planilha atualizada da dívida e cópia da Escritura Pública juntada nestes 

embargos, no prazo de 15 dias. A mesma planilha deverá a parte credora 

juntar nestes autos, observando-se o mesmo prazo. Reverbero que resta 

a ser analisada nestes autos apenas a seguinte controvérsia: - Se há no 

contrato firmado entre as partes abusividade de cláusulas a ensejar 

excesso de execução e/ou excesso de execução. Portanto, com a 

juntada de nova planilha de cálculo na execução e nestes embargos, 

intimem-se nestes autos as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se sobre eventual interesse em produzir provas em fase de 

instrução. Faço isto atento as ponderações da parte Embargante 

formuladas nas fls. 459/460 e nos termos do art. 139, VI do Código de 

Processo Civil, de modo que as partes possam novamente externar 

eventual pretensão probatória, ratificando ou complementando aquilo que 

já foi exposto nesse sentido. ... Por fim, decorrido o prazo para a 

manifestação das partes, retorne concluso para análise do pedido de 

produção de provas, sem embargo da possibilidade de julgamento 

conforme o estado do processo sobre o ponto remanescente e 

controverso. ;;;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189637 Nr: 8034-41.2015.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE APARECIDA STRAPASSON SIMIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689 MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135506

 Vistos etc.

 Na impugnação aos Embargos à execução o embargado argumentou que 

o instrumento de repactuação da dívida juntado nos autos da ação 

executiva não foi firmado com o ânimo de novar, mas de apenas conceder 

moratória à parte devedora.

É incontroverso nos autos que a parte embargante, fiadora no contrato 

inicial, não participou das tratativas que culminaram com o instrumento de 

confissão de dívida juntado nas fls. 201 e ss. do processo.

As partes discutem vários pontos jurídicos, porém, em momento algum não 

fizeram consideração sobre a aplicação ou não do disposto no art. 838, 

inciso do Código Civil.

Nesse sentido à luz do que dispõe o dispositivo mencionado acima, 

considerando ainda que a questão não foi suscitada nestes autos, nos 

termos do art. 10° do Código de Processo Civil intimo as partes para que 

se manifestem, no prazo de 15 dias.

 Decorrido o prazo, retorne concluso para o saneador ou julgamento do 

feito conforme o estado que se encontrar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101898 Nr: 6994-97.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISMAR VIEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT19.077-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16162/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias efetuar o preparo da carta precatória a ser distribuída na 

Comarca de Cuiabá/Mt ou , caso queira, proceder sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 151309 Nr: 10142-48.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO-ME, 

MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Trata-se de ação ordinária de cobrança demandada por BANCO DO 

BRASIL S/A em face de INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO e AÇO LTDA - 

ME e MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA.

Tramitando regularmente o feito, as partes noticiaram a composição de 

acordo às fls. 240/244.

A respeito da transação, estabelece o Código de Processo Civil, o quanto 

segue:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 

reconvenção;

b) a transação”.

Com efeito, considerando que as partes transigiram e não vislumbrando 

qualquer causa impeditiva para a sua validade, vejo como necessária a 

homologação do acordo com a consequente extinção do processo com 

resolução de mérito.

 É como decido!

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Tendo já decorrido prazo para pagamento do acordo, esclareça o Credor 

se foi integralmente cumprido, no prazo de dez dias.

Providencie a escrivania baixa da averbação de fls. 236/237. 

Eventualmente caso tenha sido oficiado ao Serasa, requisite o necessário 

para proceder baixa.

Demais anotações em cadastros de restrição ao crédito, fica a cargo da 

parte Exequente em providenciar a baixa.

Em relação ao valor pendente de liberação, manifestem as partes quanto a 

destinação a ser dada, nos termos do art. 10º do CPC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8072 Nr: 71-41.1999.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASUL INDUSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE 

MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO KURY DA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180/MT, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139/MT, GIAN 

CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTÔNIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3432, LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11883/B 

OAB/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, procedi com o cadastramento do 

executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Eu, Joel 

Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006124-20.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO RAMALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

jurisdição contenciosa (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006124-20.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: JOSE AUGUSTO RAMALHO DOS SANTOS REQUERIDO: 

JURISDIÇÃO CONTENCIOSA Vistos etc. Trata-se de Ação de Restauração 

de Registro Civil ajuizada por JOSÉ AUGUSTO RAMALHO DOS SANTOS, 

qualificado nos autos em epígrafe, objetivando restaurar seu assento de 

nascimento. Aduz em inicial que nasceu em 12 de julho de 1967, na cidade 

de Ecoporanga – ES e foi Registrado no Cartório do Registro Civil das 

Pessoas Naturais e Notas do distrito de Cotaxé, Município e comarca de 

Ecoporanga – ES, no livro A-08, fls. 52 v, nº. 8130. Afirma que ao solicitar 

2° da certidão de nascimento, foi informado pelo responsável pelo cartório 

que não havia certidão registrada, se tratando de mais um caso de 

determinado tabelião que fazia cópia mais não fazia o devido registro de 

nascimento no livro. Ao final postulou: “expedido mandado, nos termos do 

artigo 110, §4º da lei nº 6.015, determinada a restauração do 

assentamento de nascimento d o Sr. JOS É AUGUSTO RAMALHO DOS 

SANTOS, nascido em 12 de julho de 1967, na cidade de Ecoporanga – ES, 

registrado no Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas do 

distrito de Cotaxé, Município e comarca de Ecoporanga – ES, no livro A 

-08, fls. 52 v, nº. 8130, CUJA ACERVO ENCONTRA -SE NO CARTÓRIO DO 

DISTRITO DE IMBURANA, ECOPORANGA – ES, determinando -se, ainda, 

que seja expedida nova certidão de nascimento, com remessa de cópia a 

este juízo, para posterior entrega ao Requerente.”. – id. Num. 25316102. 

Inicial instruída com os documentos de ids. Num. 25316105, Num. 

25316107, Num. 25316109, Num. 25316111, Num. 25316113, Num. 

25316120, Num. 25316130 e Num. 25316133. Foi deliberado pela colheita 

do depoimento pessoal do Autor, prestando depoimento no id. Num. 

30288719. Na audiência a Defensoria Pública reiterou os termos do pedido 

inicial. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de restauração de registro 

de nascimento. As provas produzidas subsidiam a procedência do pedido. 

Com efeito, os documentos acostados aos autos demonstram a expedição 

de certidão de nascimento em nome do Autor perante o Cartório de 

Registro Civil do Município de Ecoporanga-ES, como sendo: José Augusto 

Ramalho dos Santos, nascido aos 21/07/1967, filho de Geraldo Ramalho 

dos Santos e Teonilia Ferreira dos Santos, cuja certidão foi expedida como 

sendo assento nº 8130, nas fls. 52v, e Livro A-08. Com base no 

documento expedido, o Autor acabou expedindo seu RG e CPF – id. Num. 

25316109 - Pág. 5. Diligenciado junto à Politec foi encaminhada cópia do 

prontuário civil, demonstrando a veracidade de seu RG, além da 

coincidência de todos os dados cadastrais descritos na exordial e 

fotocópia dos documentos apresentados. Foi ainda diligenciado perante o 

Cartório da lavratura do assento de nascimento, e pela resposta 

apresentada, o atual Oficial atestou a inexistência de lavratura no 

respectivo livro, e ressaltou “Trata-se de mais um caso do Tabelião Sólon 

Alves Porto que fazia cópia mais não fazia o devido registro de 

nascimento no livro...” - Num. 25316109 - Pág. 3. Em depoimento pessoal, 

o autor se manifestou nos seguintes termos: “Que é brasileiro, solteiro (...) 

que foi criado pelo avô, mas que o nome de seus genitores seriam Geraldo 

Ramalho Ferreira dos Santos e Teonelia Ferreira dos Santos, que faz 

aniversário dia 12 de julho, mas não se recorda o ano em que nasceu, e 

que tem 53 anos. Informa que nasceu em Espírito Santos, em Ecoporanga. 

Alega que foi registrado quando já era grande. Informa que perdeu todos 

os seus documentos e não consegue fazer outros por precisar do 

registro original”. Em suma, a prova produzida, seja documental e 

depoimento pessoal, esta em sintonia com aquela, atestam total 

verossimilhança no alegado na exordial, restando demonstrado a efetiva 

expedição de cópia de assento de nascimento, e por lapso do Oficial, 

acabou não lançando os dados no livro, conforme exigência legal. Nos 

termos do art. 109 da Lei de Registro Público, “quem pretender que se 

restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em 

petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.” O 

Autor logrou êxito em demonstrar erro do Oficial então responsável, e não 

poderá ficar privado de obter a segunda via de seus documentos. Nesse 

sentido, aponto seguinte precedente jurisprudencial: CÍVEL. REGISTROS 

PÚBLICOS. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO 

CIVIL.INADEQUAÇÃO DE REGISTRO TARDIO. COMPROVAÇÃO, VIA 

CERTIDÃO DE NASCIMENTO ACOSTADA AOS AUTOS, DE QUE O OFICIAL 

COMPETENTE FOI COMUNICADO DO NASCIMENTO DO AUTOR. AUSÊNCIA 

DE TRANSCRIÇÃO NO LIVRO QUE OU DECORRE DE OMISSÃO ILÍCITO DO 

AGENTE ESTATAL, OU DO ESTADO DE DETERIORAÇÃO DO LIVRO NO 

QUAL ESTARIA ASSENTADO O NASCIMENTO DO REQUERENTE. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 109 da Lei de 

Registros Públicos, "quem pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de cinco dias, que correrá em cartório". A ação de restauração de registro 
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pressupõe a realização de registro anterior, diversamente da ação de 

registro de nascimento tardio tardio (art. 50 da Lei de Registros Públicos), 

na qual o Oficial competente não foi comunicado do fato no tempo devido. 

Cópia original da certidão de nascimento, na qual inclusive se certifica que 

o nascimento foi certificado em livro cartorário com a presunção relativa 

própria dos atos administrativos, é prova suficiente para instruir o 

requerimento de restauração, pois revela, na generalidade dos casos, 

que, embora comunicado, o Oficial não procedeu ao registro, na 

contramão do que consignado no ato enunciativo. No caso específico, 

considerado o avançado estágio de deterioração do livro no qual teria sido 

certificado o nascimento do autor, também é cogitável que o nascimento 

tenha sido efetivamente registrado, mas não seja recuperável pelos 

efeitos do tempo. Em ambas as hipóteses – omissão ilícita ou deterioração 

–, é devida a restauração do registro. Recurso conhecido e provido. 

Tendo o Autor comprovado o alegado e cumprido às exigências legais, a 

restauração do registro de nascimento do autor é medida que se impõe. 

Diante desse exposto, defiro o pedido nos termos do art. 487, I, do CPC e 

determino seja restaurado o assento de nascimento do Autor JOSÉ 

AUGUSTO RAMALHO DOS SANTOS, nascido aos 12/07/1967, no 

Município de Ecoporanga – ES, filho de Geraldo Ramalho dos Santos e 

Teonília Ferreira dos Santos, sexo masculino, no Livro nº A-08, Fls. 52 vº, 

Termo de nascimento nº. 8130. Expeça-se mandado de restauração de 

assento de nascimento e encaminhe ao Cartório do Registro Civil, das 

Pessoas Naturais e Notas do Distrito de Cotaxé, Município e Comarca de 

Ecoporanga-ES para cumprimento – endereço no documento de id. Num. 

25316109 - Pág. 3, Num. 25316109 - Pág. 5, Num. 25316120 - Pág. 2 e 3 e 

desta decisão. Consta ainda o ofício para que após a restauração do 

assento de nascimento que seja enviada segunda via. Vindo a resposta, 

proceda a entrega ao Autor. Sem custas por ser o Autor beneficiário da 

assistência judiciária gratuita. Intime-se. Após a observância das 

formalidades legais, arquive-se. Cáceres/MT, 16 de março de 2020. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005090-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA MALDONADO FONTES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1005090-44.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: LUCIA HELENA MALDONADO FONTES Vistos, etc. Cuida-se 

de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT contra 

LUCIA HELENA MALDONADO FONTES, na qual há informações nos autos 

do pagamento da dívida na via administrativa. O Estado informou o 

pagamento em ID: 22980587. É o que merece registro. Fundamento e 

Decido. Sendo assim, a satisfação da obrigação pelo devedor conduz à 

extinção do feito com resolução de mérito. Pelo exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, com base no art. 924, II, do CPC; b) Sem honorários; 

c) Custas pelo executado; d) Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, após, ao arquivo com as baixas de praxe; e) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 12 de setembro 

de 2019. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto. Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23768 Nr: 26-95.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS, ILMA APARECIDA 

RODRIGUES DOS SANTOS, ÁTILA SILVA GATTASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D`OESTE - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI, CPC/15, intimo o requerente, para 

que, no prazo de 15(quinze) dias, se manifeste sobre os cálculos 

atualizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103223 Nr: 8321-77.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.744, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI, CPC/15, intimo o requerente, para 

que, no prazo de 15(quinze) dias, se manifeste sobre os cálculos 

atualizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132849 Nr: 1649-19.2011.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA SEBASTIANA MONTEIRO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-FUNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO DA SILVA 

MOURA - OAB:14031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DA SILVA ALBINO 

- OAB:5988, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI, CPC/15, intimo o requerente, para 

que, no prazo de 15(quinze) dias, se manifeste sobre os cálculos 

atualizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154495 Nr: 1908-43.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO RAMOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, intimo o Requerente para que 

se manifeste sobre o laudo pericial de fls. 322/333, no prazo de 10 dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155994 Nr: 3592-03.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON JOSÉ LARA MENACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI, CPC/15, intimo o requerente, para 

que, no prazo de 15(quinze) dias, se manifeste sobre os cálculos 

atualizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 156530 Nr: 4179-25.2013.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO LUÍS ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES/MT, 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo para que o Impetrante requeresse o que 

entendesse pertinente, e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, impulsiono os autos ao Impetrado, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83254 Nr: 9683-85.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO DE 

LIMA - OAB:10.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo para que a Requerente informasse os 

dados bancários, conforme certidão de fl. 111. Desse modo, amparada 

pelo artigo 152, inciso VI, CPC/15, intimo a parte Autora, por Oficial de 

Justiça, para que indique as informações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95598 Nr: 665-69.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MENACHO, JOSÉ WILSON MENACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI, CPC/15, intimo o requerente, para 

que, no prazo de 15(quinze) dias, se manifeste sobre os cálculos 

atualizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 72246 Nr: 9661-61.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERUSA GABRIELA FONTES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA MARCIA BARBOSA 

CUNHA - OAB:13069/MT, CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO - 

OAB:11845, CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - 

OAB:6.606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Dos autos que a RPV expedida em favor do credor (Ofício nº 378/2019 – 

fl. 559) e não foi liquidada no prazo estabelecido no art. 535, § 3º, inciso II 

do CPC.

 Constata-se que a RPV foi devidamente entregue ao ente executado, 

conforme se infere à fl. 559-verso.

Observa-se, contudo, que com a intimação pessoal da Fazenda Pública, o 

RPV permanece nos próprios autos e, assim, todos os atos 

imprescindíveis a sua validade encontram-se encartados no feito.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Determinar o sequestro do valor líquido exequendo (R$ 7.016,15 - fl. 

559) pelo Sistema BacenJud nas contas bancárias pertencentes ao ente 

executado;

b) Materializado sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a 

conta judicial competente e após, promova a liberação da quantia 

depositada, na conta de titularidade do credor;

c) Intime-se o executado para que comprove nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o recolhimento das deduções pertinentes, nos termos do 

art. 5º, §4º, do Provimento n. 11/2017-CM;

d) Cumpridas as determinações supra, voltem conclusos para deliberação;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 147243 Nr: 5558-35.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JASIEL DE SOUZA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Dos autos que a RPVs expedidas em favor dos credores (Ofício nº 

395/396/2019 – fls.162/163 ) e não foram liquidadas no prazo estabelecido 

no art. 535, § 3º, inciso II do CPC.

 Constata-se que as RPVs foram devidamente entregues ao ente 

executado, conforme se infere à fl. 163-verso.

Observa-se, contudo, que com a intimação pessoal da Fazenda Pública, o 

RPV permanecem nos próprios autos e, assim, todos os atos 

imprescindíveis a sua validade encontram-se encartados no feito.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Determinar o sequestro do valor líquido exequendo (R$ 3.278,47 – fls. 

162/163) pelo Sistema BacenJud nas contas bancárias pertencentes ao 

ente executado;

b) Materializado sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a 

conta judicial competente e após, promova a liberação da quantia 

depositada, na conta de titularidade do credor;

c) Intime-se o executado para que comprove nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o recolhimento das deduções pertinentes, nos termos do 

art. 5º, §4º, do Provimento n. 11/2017-CM;

d) Cumpridas as determinações supra, voltem conclusos para deliberação;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 188323 Nr: 7203-90.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILENE GONÇALVES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA SAUDE 

SERVIDORES DE MARTO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dos autos que a RPVs expedidas em favor dos credores (Ofício nº 

452/453/2019 – fls.88/89 ) e não foram liquidadas no prazo estabelecido 

no art. 535, § 3º, inciso II do CPC.

 Constata-se que as RPVs foram devidamente entregues ao ente 

executado, conforme se infere à fl. 89-verso.

Observa-se, contudo, que com a intimação pessoal da Fazenda Pública, o 

RPV permanecem nos próprios autos e, assim, todos os atos 

imprescindíveis a sua validade encontram-se encartados no feito.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Determinar o sequestro do valor líquido exequendo (R$ 5.448,76 + 

11.053,74 – fls. 88/89) pelo Sistema BacenJud nas contas bancárias 

pertencentes ao ente executado;

b) Materializado sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a 

conta judicial competente e após, promova a liberação da quantia 

depositada, na conta de titularidade do credor;

c) Intime-se o executado para que comprove nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o recolhimento das deduções pertinentes, nos termos do 
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art. 5º, §4º, do Provimento n. 11/2017-CM;

d) Cumpridas as determinações supra, voltem conclusos para deliberação;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 156678 Nr: 4342-05.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 Vistos, etc.

 Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o pagamento 

do crédito tributário em questão.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Honorários adimplidos administrativamente;

c) Custas pela executada;

d) Determino a liberação das constrições realizadas nos autos nas fls. 46;

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe;

f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004970-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004970-98.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.842,56 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: JOSE ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS Endereço: 

Local incerto e não sabido FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) 

acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do 

devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida ativa números 

18356/2018, que pretende a satisfação da divida acima descrita DECISÃO: 

Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, nos termos da Lei 

6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, 

forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação 

por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço 

atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que 

entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, 

por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, João Vitor Silva de Moraes Almeida, 

matrícula 41931, estagiário, digitei. Cáceres , 17 de março de 2020. 

JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005080-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE SUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005080-97.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 9.345,49 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: NORTE SUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME 

Endereço: Local incerto e não sabido FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(s) acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 
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satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de 

execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em 

desfavor do devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida 

ativa números 15239/2018, 15240/2018, que pretende a satisfação da 

divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente 

execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio 

com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução 

com o oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o 

devedor, após a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas 

ao credor para apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 

30 (trinta) dias, ou requerer o que entender pertinente, sob pena de 

arquivamento do feito; d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação 

por edital ocorrerá somente depois de esgotadas todas as tentativas de 

localização do requerido, bem como que é de atribuição do credor 

procurar os endereços do devedor; e) Sendo citado e não havendo o 

pagamento do débito nem garantida a execução, proceda-se à penhora de 

bens do devedor, bem como a avaliação, devendo o valor constar do 

termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação dos bens penhorados, 

intime-se o Executado com cópia do termo ou auto de penhora, via correio 

com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio Executado tenha 

recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, proceda a intimação 

por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso 

a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge 

na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados do depósito ou da intimação da penhora, desde que garantida a 

Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos 

embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de quaisquer bens 

penhorados será feita em leilão público” sejam bens móveis ou imóveis, em 

conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de 

publicação de edital, afixado no local de costume na sede do Juízo e 

publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O 

prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não pode ser 

inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) Desde já defiro o 

disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 2015; l) 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, João Vitor Silva de Moraes Almeida, 

matrícula 41931, estagiário, digitei. Cáceres , 17 de março de 2020. 

JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004952-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL RAMOS DE PAULA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004952-77.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.075,53 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: IZABEL RAMOS DE PAULA Endereço: Local incerto e 

não sabido FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do 

devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida ativa números 

18437/2018, 18438/2018, que pretende a satisfação da divida acima 

descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, 

nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso 

de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após 

a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para 

apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ou requerer o que entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; 

d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá 

somente depois de esgotadas todas as tentativas de localização do 

requerido, bem como que é de atribuição do credor procurar os endereços 

do devedor; e) Sendo citado e não havendo o pagamento do débito nem 

garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, bem 

como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; 

f) Com a avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com 

cópia do termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - 

AR, desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou 

da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, forte no artigo 

16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da 

lei 6830/80); k) Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil de 2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Vitor Silva de Moraes 

Almeida, matrícula 41931, estagiário, digitei. Cáceres , 17 de março de 

2020. JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 
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sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004778-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIKEL ESSERY ARRUTI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 35 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004778-68.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.274,65 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MIKEL ESSERY ARRUTI Endereço: Lugar Incerto e Não 

Sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 

2.274,65 RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do 

devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida ativa 

números,17617/2018 que pretende a satisfação da divida acima descrita 

DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, nos 

termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de 

recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após 

a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para 

apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ou requerer o que entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; 

d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá 

somente depois de esgotadas todas as tentativas de localização do 

requerido, bem como que é de atribuição do credor procurar os endereços 

do devedor; e) Sendo citado e não havendo o pagamento do débito nem 

garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, bem 

como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; 

f) Com a avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com 

cópia do termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - 

AR, desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou 

da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, forte no artigo 

16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da 

lei 6830/80); k) Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil de 2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, 

Matrícula 8339, Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres , 17 de março de 2020. 

Jorgina da Rocha (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004872-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO VALDEMIR GIL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004872-16.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.492,15 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ADAO VALDEMIR GIL Endereço: LOCAL INCERTO E NÃO 

SABIDO. FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: para 

edital: Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números 16248/2018, 18696/2018 e 18697/2018, 

que pretende a satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. 

Decido: a) Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) 

Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no 

artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 

a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) 

Não sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 
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intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VINÍCIUS SANTOS MORAIS BARBOSA, 

Matrícula 42237, Estagiário, digitei. Cáceres, 17 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004751-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE MARIA LEMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004751-85.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.492,57 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES POLO PASSIVO: Nome: LUCIENE 

MARIA LEMES DE OLIVEIRA Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 

2.492,57 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de execução fiscal proposta pela 

Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do devedor, acima 

qualificado, em face da Certidão de dívida ativa n. 17407/2018, que 

pretende a satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. 

Decido: a) Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) 

Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no 

artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 

a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) 

Não sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa 

Ribeiro, técnica judiciária ,Judiciária, digitei. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005012-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SOUZA BRANDAO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005012-50.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 8.274,77 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES POLO PASSIVO: Nome: ANTONIO 

SOUZA BRANDAO, CPF: 040.820.361-72, ATUALMENTE EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) 
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acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 8.274,77 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em 

desfavor do devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida n. 

15357 / 2018, que pretende a satisfação da divida acima descrita. 

DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, nos 

termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de 

recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após 

a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para 

apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ou requerer o que entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; 

d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá 

somente depois de esgotadas todas as tentativas de localização do 

requerido, bem como que é de atribuição do credor procurar os endereços 

do devedor; e) Sendo citado e não havendo o pagamento do débito nem 

garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, bem 

como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; 

f) Com a avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com 

cópia do termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - 

AR, desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou 

da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, forte no artigo 

16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da 

lei 6830/80); k) Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil de 2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa 

de Sousa Ribeiro, Matrícula 9355 , Técnica Judiciária, digitei. Cáceres - MT 

, 17 de março de 2020. Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro 

Técnico(a) Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005002-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT2394-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA KARLA MAGNA ROCHA CRUZ 00360119166 (REQUERIDO)

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REQUERIDO)

MARIELI MEIRE DE ANDRADE ALVES (REQUERIDO)

TRANSPORTES JAO LTDA (REQUERIDO)

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

PRINCESA TUR TRANSPORTADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

CORIXA TURISMO SERVICOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - 018.377.361-62 

(PROCURADOR)

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO JACOMINE OAB - SP158413 (ADVOGADO(A))

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT18220-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Processo: 

1005002-69.2019.8.11.0006. REQUERENTE: HORIZONTE ENGENHARIA 

LTDA - ME REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES, EXPRESSO ITAMARATI 

S.A., TRANSPORTES JAO LTDA, PRINCESA TUR TRANSPORTADORA 

LTDA - ME, VERDE TRANSPORTES LTDA, CORIXA TURISMO SERVICOS 

DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS LTDA - ME, LUIZA KARLA MAGNA 

ROCHA CRUZ 00360119166, MARIELI MEIRE DE ANDRADE ALVES 

PROCURADOR: ANA PAULA DALMAS RODRIGUES Vistos etc. Cuida-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS com pedido liminar ajuizada por HORIZONTE 

ENGENHARIA LTDA em face de MUNICÍPIO DE CÁCERES, TRANSPORTES 

JAÓ LTDA, PRINCEZA TURISMO LTDA, VERDE TRANSPORTES LTDA., 

EXPRESSO ITAMARATI LTDA, CORIXA TUR LTDA. LUIZA KARLA MAGNA 

ROCHA CRUZ, MARIELI MEIRE ANDRADE ALVES. Na inicial postulou tutela 

de urgência nos seguintes termos: “conceder liminarmente a antecipação 

de tutela, com espeque no § único do art. 497 do CPC, de forma inaudita 

altera pars, determinando a imediata cessação das atividades dos pontos 

clandestinos e/ou irregulares de vendas de passagens, parada, embarque 

e desembarque de passageiros no Município de Cáceres/MT, notadamente 

naqueles elencados nesta exordial, bem como em quaisquer outros 

porventura existentes, tudo sob pena de multa diária a ser arbitrada por 

Vossa Excelência, pugnando que o seja em valor não inferior a R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) a fim de se assegurar a efetividade do comando 

judicial.” Diante da postulação este Juízo acolheu o pedido de urgência, 

por meio da decisão contida no id. 24132413 a qual estabeleceu o 

seguinte dispositivo: “Ex positis, nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, nos seguintes 

termos: - Cessem os requeridos, no prazo de 48 horas, o funcionamento 

de todos os Pontos clandestinos ou irregulares de vendas de passagens, 

embarque e desembarque de passageiros no Município de Cáceres/MT, 

devendo, adequarem-se ao ordenamento jurídico de regência, a fim de que 

desempenhem suas atividades exclusivamente no Terminal Rodoviário de 

Cáceres/MT. Acaso persistam na atual situação, passando a descumprir a 

presente decisão judicial, fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), nos termos do art. 536, §1° do Código de Processo Civil.” Houve 

então a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO pela requerida 

TRANSPORTES JAÓ LTDA – no id. 24395880. Por meio de seus 

aclaratórios a parte ré chamou a atenção para a existência de Decreto 

Municipal n. 399/2013 o qual estaria a legitimar/autorizar a existência de 

pontos de embarque e desembarque de passageiros nos seguintes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 102 de 975



endereços: Ponto A: RUA ESPÍRITO SANTO, N.° 30 – BAIRRO DNER; Ponto 

B: RUA DEPUTADO DOMERVIL FARIA, N. 848, BAIRRO SÃO LUIS DA 

PONTE. Além disso destacou a existência de sentença homologatória com 

trânsito em julgado nos autos n. 5588-36.2013.811.0006 - Código: 157874 

(que tramitou neste Juízo). Na ocasião, transcreveu os termos do acordo: 

“1. Os litigantes estabelecem o enquadramento de suas atividades às 

disposições do Decreto n° 399 de 10 de Setembro de 2013, que por sua 

vez instituiu os pontos de embarque e desembarque de passageiros no 

âmbito urbano do Município de Cáceres/MT, para o transporte coletivo de 

passageiros intermunicipal e municipal, quais sejam: Ponto A – Rua Espirito 

Santo, n° 30 - Bairro DNER; Ponto B – Rua Deputado Domervil Faria, n° 848 

– Bairro São Luis da Ponte – Cáceres/MT. 2. Estabelecem as partes que 

os pontos instituídos atenderão no que couber o regulamento do terminal 

rodoviário já existente, sendo que as omissões referentes aos pontos 

estão sujeitas à regulamentação pela Secretaria de Obras e Serviços 

Urbanos à teor do supracitado Decreto n° 399 de 10 de Setembro de 2013. 

3. Especificamente para os pontos de embarque e desembarque A e B, 

instituídos pelo Decreto n° 399 de 10 de Setembro de 2013, será cobrado 

do passageiro tarifa de embarque no valor de R$ 1,50 (um real e cinquenta 

centavos), destinado a auxiliar o custeio para manutenção, gerenciamento 

e funcionamento dos pontos, cujos valores arrecadados a esse título 

serão recolhidos pela empresa Horizonte Engenharia Ltda. 4. As partes 

obedecerão os reajustes da taxa de embarque prevista no Decreto n° 399 

de 10 de Setembro de 2013 à serem fixados pelo Poder Público. 5. Neste 

ato, os advogados das partes ratificam seus poderes acima mencionados 

para transacionar. 6. Desde já as partes abrem mão do prazo para 

interpor recurso contra a decisão que homologar o presente acordo, 

requerendo seu imediato trânsito em julgado. 7. Cada parte arcará com os 

honorários advocatícios de seus respectivos patronos. Custas já 

recolhidas. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 200 e 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil c.c art. 840 do Código Civil, 

requerem as partes a HOMOLOGAÇÃO do presente acordo para que 

surta seus efeitos legais e jurídicos, e a consequente extinção do 

processo, efetuando-se todas as baixas necessárias.” Após tecer suas 

razões de fato e de direito, requereu o quanto segue: a) à luz do 

DECRETO N° 399, DE 10 DE SETEMBRO DE 2013, requer que explicite o 

real sentido da fundamentação que determinou à cessação de exploração 

de pontos tidos por clandestinos de vendas de passagens, embarque e 

desembarque de passageiros no Município de Cáceres/MT, para aclarar 

se os efeitos do impedimento determinado está, por esta decisão, 

estendido ou não aos pontos LEGALMENTE AUTORIZADOS pelo Poder 

Público Concedente visando atender INTERESSE PÚBLICO, acentuando-se: 

• PONTO A: Avenida Domervil Faria – ID Num. 22649777- Pág. 3; Num. 

22649781- Pág.; Num. 22649781- Pág.2; • PONTO B: Rua Espírito Santo – 

Bairro DNER- Num.22649781- Pág.3; b) Devido aos graves prejuízos à 

população usuária do transporte e a própria transportadora Embargante, 

requer seja agregado efeito suspensivo ativo, com suspensão imediata de 

aplicação de multa diária fixada em decisão liminar até pronunciamento 

definitivo desde MM° Juízo esclarecendo ou suprindo omissão quanto aos 

efeitos e abrangência da liminar concedida, se estaria à obstar o 

embarque/desembarque e comercialização de passagens e resgate de 

taxas nos pontos de UTILIDADE PÚBLICA descritos no do DECRETO N° 

399, DE 10 DE SETEMBRO DE 2013; c) Sucessivamente (CPC, art. 326) 

enfrentar a tese omissiva da r. decisum embargada [DECRETO N° 399, DE 

10 DE SETEMBRO DE 2013; art. 30, inciso I da Constituição da Republica 

Federativa do Brasil c.c art. 24 e ss. da Lei n° 9.503, de 23 de Setembro 

de 1997, art. 3 °, § 3°, inciso IV da Lei n° 12.587, de 03 de Janeiro de 2012, 

e art. 505 da Lei Processual Civil] pelos motivos acima, inclusive para fins 

de prequestionamento, ou; d) Ad cautelam, filiando-se, porém, o D. 

Magistrado, a entendimento diverso, caso não sejam providos os 

embargos, para fins de prequestionamento, pede-se que a matéria seja 

expressamente debatida sob a ótica da CONTRARIEDADE aos [DECRETO 

N° 399, DE 10 DE SETEMBRO DE 2013; art. 30, inciso I da Constituição da 

Republica Federativa do Brasil c.c art. 24 e ss. da Lei n° 9.503, de 23 de 

Setembro de 1997, art. 3 °, § 3°, inciso IV da Lei n° 12.587, de 03 de 

Janeiro de 2012, e art. 505 da Lei Processual Civil] pelos motivos acima. 

Com os Embargos de Declaração, vieram documentos. Já no id. 24600421 

houve manifestação da parte autora, reclamando o descumprimento da 

decisão proferida nestes autos, requerendo então o quanto segue: 

“Dessa forma, a Autora requer a V. Exa. digne se demandar lacrar 

imediatamente os Guichês e Pontos de Embarques e Desembarques dos 

respectivos Pontos Clandestinos I, II e III, para cumprimento efetivo da r. 

decisão proferida, por ser de direito e de lei, tudo aos devidos fins. 

Termos em que, Pede e Espera Deferimento.” Já a parte ré Transportes 

Jaó, reiterou sua pretensão expressa nos Embargos de Declaração no id. 

24630947. A parte autora apresentou contrarrazões aos embargos de 

declaração no id. 24851043 ocasião em que sustentou inexistir omissão, 

obscuridade e contradição. Quanto ao Decreto Municipal chamou-o de 

malfadado, caduco e revogado tacitamente. Destacou o art. 4° do Decreto 

que teria condicionado a mudança ou extinção dos pontos a critério do 

Município, e mediante consulta ao Concessionário (no caso a autora). 

Lembrou que as partes vinham utilizando o antigo prédio denominado 

Rodoviária velha e esporadicamente o prédio novo, o que teria motivado o 

Município a ingressar com a ação de reintegração de posse do antigo 

prédio, resultando na mudança integral dos serviços rodoviários para o 

prédio gerido pela parte autora. Contudo, reclama que os réus insistem em 

descumprir a obrigação de utilização do novo terminal rodoviário. Concluiu 

suas contrarrazões aduzindo que a pretensão da ré é a de permanecer 

na utilização dos pontos clandestinos os quais estariam desabrigados da 

fiscalização das autoridades competentes. Após sustentar suas razões 

de fato e de direito, requereu o quanto segue: “Ante o exposto, a 

Embargada requer a V. Exa. digne se de decidir pelo improvimento in totum 

do Recurso de Embargos de Declaração, bem como pela manutenção in 

totum da r. decisão prolatada no feito in baila, revigorando o seu imediato 

cumprimento, inclusive com o pagamento dos valores devidos a título de 

multa pelo crime de desobediência que a Embargante vem praticando 

desde sua intimação, tudo em obediência à previsão legal e em 

consonância com o direito.” Com os embargos vieram documentos. Não 

obstante a VERDE TRANSPORTES LTDA no id. 25489356 informou a 

interposição de Agravo de Instrumento. Da breve leitura de suas razões 

recursais depreende-se que a parte insurge-se contra a decisão deste 

Juízo que deferiu a tutela de urgência, estribando-se também no Decreto 

n. 399/2013 e no acordo entabulado nos autos de n. 

5588-36.2013.811.0006 - Código: 157874. Já pelo id. 25612605 

observa-se que a liminar postulada no Agravo de instrumento foi 

indeferida pela Relatora do recurso. Também houve a apresentação de 

contestações por alguns requeridos a cujo respeito este Juízo se 

pronunciará em momento oportuno. É a síntese do necessário. 

Fundamento e decido! O Código de Processo Civil estabelece a 

possibilidade de cabimento dos Embargos de Declaração. In verbis: Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Comentando o dispositivo legal, 

esclarece a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, que: Os incisos 

do art. 1.022 do Novo CPC consagram quatro espécies de vícios passíveis 

de correção por meio dos embargos de declaração: obscuridade e 

contradição (art. 1.022, I, do Novo CPC), omissão (art. 1.022, II, do Novo 

CPC) e erro material (art. 1.022, III, do Novo CPC). A dúvida não faz parte 

dos vícios descritos pelo diploma processual, o que deve ser elogiado, 

visto que não é propriamente um vício da decisão, mas um estado 

subjetivo de incerteza de quem não consegue compreendê-la. Caso a 

incompreensão seja derivada de uma obscuridade ou contradição, é 

natural o cabimento dos embargos de declaração, mas em razão desses 

vícios, e não do estado subjetivo de incerteza do leitor da decisão. (NOVO 

CPC COMENTADO. Editora JUSPODIVM: 2016. Página 1.714). É certo que a 

modificação da decisão objurgada pode resultar do aludido instrumento 

processual, apenas e tão somente acaso o suprimento de qualquer dos 

vícios indicados (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) 

resulte em nova convicção acerca dos fatos. Nesse caso, os embargos 

de declaração merecem provimento! É que a parte ré, ora embargante, 

destacou a existência do DECRETO N. 399/2013 (Municipal) e ACORDO 

(nos autos de código 157874) AMBOS no sentido da possibilidade da 

existência de pontos de embarque e desembarque de passageiros nos 

seguintes endereços: • PONTO A: Avenida Domervil Faria; • PONTO B: Rua 

Espírito Santo – Bairro DNER. A esse respeito a parte autora, ora 

embargada, apenas teceu fundamentação no sentido de entregar 

descrédito ao DECRETO-MUNICIPAL, elaborando ainda construção 

argumentativa no sentido de que o mesmo estaria tacitamente revogado 

por força do art. 4° do mesmo decreto o qual possui o seguinte teor: “Art. 

4° O local dos pontos ora instituídos possuem caráter provisório e poderão 

ser mudados ou extintos a qualquer momento a critério do Município de 

Cáceres, visando melhoria no atendimento aos usuários, consultando o 

Concessionário.” Ainda que o aludido dispositivo tenha assinalado que os 
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locais seriam provisórios e que sua mudança ou extinção ocorreria 

mediante consulta do concessionário (autora), isso não altera a 

circunstância de que a mesma mudança ou extinção se dê a critério do 

MUNICÍPIO DE CÁCERES. Assim sendo, qualquer argumento no sentido de 

negar eficácia ao Decreto deve ser submetido em ação própria com o 

escopo de discutir a sua validade – o que não se trata do objeto desta 

ação. Ademais, seguindo linha contrária dos argumentos da autora em sua 

peça de contrarrazões aos embargos está o acordo entabulado entre ela, 

o embargante e outros (cópia do acordo no id. 24396368 - Pág. 1/3), no 

qual, foi reconhecido os mesmos pontos (PONTO A e PONTO B) como 

pontos regulares de embarque e desembarque de passageiros – a cujo 

respeito, como bem lembrado pelo Embargante, já há coisa julgada. 

Portanto, aos menos os PONTOS A e B não deveriam nem mesmo ser 

objeto desta ação! Assim sendo, devo reconhecer a omissão deste Juízo 

quanto ao teor do DECRETO 339/2013, bem como quanto ao acordo 

homologado nos autos de código 157874 de modo que a decisão proferida 

nestes autos em que foi deferida a tutela de urgência seja revista para o 

fim de não produzir efeitos contrários ao DECRETO 339/2013 tampouco em 

relação aquilo que ficou avençado nos autos de código 157874. É como 

decido! Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos pela ré TRANSPORTES JAÓ LTDA. no id. 24395880 e lhes dou 

PROVIMENTO, por reconhecer omissão na decisão objurgada. Com efeito, 

quanto a decisão que deferiu a tutela de urgência, RESTRINJO SEUS 

EFEITOS de modo a que ela não se contraponha ao que regula o DECRETO 

399/2013 e ao que foi firmado no acordo homologado nos autos de 

5588-36.2013.811.0006 - Código: 157874. Em suma, não há que ser 

impedido, ao menos até decisão judicial que disponha de modo diverso ou 

até que seja provada a suspensão dos efeitos do DECRETO 399/2013, a 

existência dos pontos de embarque e desembarque de passageiros 

situados nos seguintes endereços: • PONTO A: Avenida Domervil Faria, n. 

848, Bairro São Luis da Ponte - Cáceres; • PONTO B: Rua Espírito Santo, n. 

30, Bairro DNER, Cáceres/MT. Diante do que aqui está a se decidir, 

encaminhe-se cópia desta decisão para instruir os autos do Agravo de 

instrumento n. 1016315-45.2019.8.11.0000 em curso na Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo sob a Relatoria da Excelentíssima Senhora 

Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. Também a 

considerar o efeito de interrupção dos prazos operado por meio dos 

Embargos de Declaração, aguarde-se o decurso do prazo para o 

oferecimento da defesa para os réus citados. Nesse sentido, anoto que 

todos os réus foram citados[1] com exceção do MUNICÍPIO DE CÁCERES. 

Contudo, a considerar que o Município se fez presente em audiência para 

tentativa de autocomposição por meio de sua Procuradora Elen Santos 

Alves da Silva (vide id. 26853850), a teor do art. 75, inciso III c.c art. 239, 

§1° todos do CPC, reputo suprida a falta de citação do MUNICÍPIO mediante 

o comparecimento de sua Procuradora naquele ato. Portanto, por ocasião 

do decurso do prazo para a contestação, intime-se a parte autora para 

que apresente a impugnação à contestação no prazo de 15 dias, 

conforme disposto nos arts. 350 e 351, ambos do Código de Processo 

Civil. Em tempo, considerando o requerimento contido no id. 24600421 - 

Pág. 1 formulado pela parte autora, e considerando que subsistem os 

efeitos da decisão em relação ao suposto ponto clandestino situado na 

Rua da Tapagem s/nº, na lateral das Lojas Americanas também, nesta 

Cidade, determino que seja promovida diligência por Oficial de Justiça a fim 

de que seja constatado se no local existe/persiste o funcionamento de 

ponto de embarque e desembarque de passageiros, devendo ainda indicar 

qual a empresa de transportes que do local esteja eventualmente 

utilizando. Anoto o prazo de 15 dias para a diligência. Em sendo juntada a 

certidão relativa a diligência determinada por este Juízo, intimem-se as 

partes para que tomem conhecimento e se manifestem, caso queiram, no 

prazo de 05 dias. Esgotadas as providências pendentes, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 17 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito [1] TRANSPORTES JAÓ LTDA – (citado no id. 

24406339 - Pág. 1); PRINCEZA TURISMO LTDA - (citado no id. 24460419 - 

Pág. 1); VERDE TRANSPORTES LTDA - (citado no id. 24460419 - Pág. 1); 

EXPRESSO ITAMARATI LTDA – (citado no id. 24460419 - Pág. 1); CORIXA 

TUR LTDA – (citado no id. 24406339 - Pág. 1); LUIZA KARLA MAGNA 

ROCHA CRUZ - (citado no id. 24406339 - Pág. 1); MARIELI MEIRE 

ANDRADE ALVES –(id. 24377285 - Pág. 1)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007079-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRIGIDA MENDES GONCALVES NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES – MT, na qual o exequente juntou aos autos pedido de extinção 

do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. É perfeitamente cabível ao exequente a desistência parcial ou 

integral da execução, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC; b) 

Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000264-38.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINA DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003841-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES – MT, na qual o exequente juntou aos autos pedido de extinção 

do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. É perfeitamente cabível ao exequente a desistência parcial ou 

integral da execução, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC; b) 

Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000200-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO RAMOS DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas pelo 

executado; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; 

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003233-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MARQUES DO COUTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES – MT, na qual o exequente juntou aos autos pedido de extinção 

do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. É perfeitamente cabível ao exequente a desistência parcial ou 

integral da execução, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC; b) 

Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004739-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DORO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES – MT, na qual o exequente juntou aos autos pedido de extinção 

do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. É perfeitamente cabível ao exequente a desistência parcial ou 

integral da execução, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC; b) 

Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007388-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA POICHE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo referente às CDA's 33568/2018 e 32385/2018 tendo 

em vista a novação e parcelamento da dívida. Vieram os autos conclusos. 

É o que merece registro. Fundamento e decido. Compulsando os autos, 

verifico que as partes celebraram acordo de parcelamento com novação 

de dívida, o que enseja a extinção parcial do feito relativa às CDA's 

parceladas. Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O PARCIALMENTE O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do CPC, referente às 

CDA's 33568/2018 e 32385/2018; b) INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente cálculo atualizado da dívida, bem 

como indique bens da devedora passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão e posterior arquivamento do feito; c) Após, conclusos; d) Às 

providências. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007416-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL RAMOS FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES – MT, na qual o exequente juntou aos autos pedido de extinção 

do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. É perfeitamente cabível ao exequente a desistência parcial ou 

integral da execução, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC; b) 

Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004879-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES – MT, na qual o exequente juntou aos autos pedido de extinção 

do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. É perfeitamente cabível ao exequente a desistência parcial ou 

integral da execução, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC; b) 

Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004904-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ ALMEIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES – MT, na qual o exequente juntou aos autos pedido de extinção 

do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. É perfeitamente cabível ao exequente a desistência parcial ou 

integral da execução, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC; b) 

Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-03.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILMA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (REU)

 

PROCESSO n. 1001053-03.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ROSILMA 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO AMBROSIO CURVO 

FILHO POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE CÁCERES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 16:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001056-55.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER ROMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001056-55.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:WALTER 

ROMANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001058-25.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE RODRIGUES MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001058-25.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ADRIANE 

RODRIGUES MOTTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 17:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 17 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011061-61.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO STEFANELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZILEIA CARLOS DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-14.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELISON SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-32.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001064-32.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ANDREIA 

CRISTINA CEZAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001066-02.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLER DA CRUZ ZAGHETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001066-02.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:WILLER DA 

CRUZ ZAGHETTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLE PATRICIA 

DIAS GADEIA BOTELHO POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 

17:45 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 17 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012162-65.2015.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER LEANDRO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT5433-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT14308-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública Of. nº 213/2020. Cáceres, 

16 de março de 2020. Senhor Procurador (a): Nos termos do art. 13, da 

Lei 12.153/2009, em virtude de sentença transitada em julgado, proferida 

nos autos de nº 8012162-65.2015.8.11.0006, que tem como partes, 

ALEXSANDER LEANDRO MARQUES, REQUISITO O PAGAMENTO dos 

valores a seguir descritos em favor do Credor(a)/Exequente 

ALEXSANDER LEANDRO MARQUES portador(a) do CPF nº 

522.902.471-20, que deverá ser efetuado por meio do recolhimento das 

guias pertinentes, sendo o valor líquido transferido via depósito judicial, 

c o m  g u i a  e m i t i d a  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

www.tjmt.jus.br>serviço>depositojudicial, e os impostos devidos pagos 

pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, conforme apontamentos 

adiante. Consigno que o pagamento deverá ocorrer no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados do recebimento desta requisição, sob pena de 

SEQUESTRO, devendo os respectivos comprovantes ser juntados aos 

autos tão logo ocorra a quitação. CREDOR PREVIDÊNCIA RRA IRRF 

VALOR LÍQUIDO ALEXSANDER LEANDRO MARQUES HONORÁRIOS R$ 

0,00 0 0,00 % R$ 0,00 R$ 4.416,63 _____________________________ 

Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito A(o) Sr(a). PROCURADOR 

(A) DO ESTADO DE MATO GROSSO Obs.: Certifico ser autêntica a 

determinação supra. Eniele Regiani, Gestora Judiciária, matrícula 2053. As 

petições e os demais atos que se fizerem necessários no PJE deverão ser 

produzidos no editor interno do sistema e assinados digitalmente, na forma 

da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º 022/2011/TP. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-69.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AMARAL DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIELLY PASTICK ALVES OAB - MT22359/O (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001068-69.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:EDUARDO 

AMARAL DE SA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOICE PINTO PEREIRA 

DE SIQUEIRA, TANIELLY PASTICK ALVES, CLEITON TUBINO SILVA POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 04/05/2020 Hora: 15:45 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 

S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 17 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001069-54.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AMARAL DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIELLY PASTICK ALVES OAB - MT22359/O (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001069-54.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:EDUARDO 

AMARAL DE SA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOICE PINTO PEREIRA 

DE SIQUEIRA, TANIELLY PASTICK ALVES, CLEITON TUBINO SILVA POLO 

PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 13:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003390-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE GONCALVES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003390-67.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VIRGINIA FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: SIRLENE GONCALVES RIBEIRO Vistos, etc. Em 

atenção a manifestação do requerente, defiro o prazo de 05 dias para 

juntada do documento faltante, sob pena de extinção. Às providências. 

CÁCERES, 12 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-09.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AMARAL DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

TANIELLY PASTICK ALVES OAB - MT22359/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001072-09.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:EDUARDO 

AMARAL DE SA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOICE PINTO PEREIRA 

DE SIQUEIRA, CLEITON TUBINO SILVA, TANIELLY PASTICK ALVES POLO 

PASSIVO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-91.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENTIL FARRATH NETO OAB - MT28041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EFF SOLUCOES E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001073-91.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:FRANCISCO DE 

ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GENTIL 

FARRATH NETO POLO PASSIVO: EFF SOLUCOES E ASSESSORIA DE 

NEGOCIOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 

15:45 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 17 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-61.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDI SAIMONTON LOURES DE LAET (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001075-61.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:KENEDI 

SAIMONTON LOURES DE LAET ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/05/2020 Hora: 

13:30 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 17 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010066-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HEBIA TIAGO DE PAULA MONTEIRO (EXEQUENTE)

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA OAB - SP297478 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública Of. nº 215/2020. Cáceres, 

16 de março de 2020. Senhor Procurador (a): Nos termos do art. 13, da 

Lei 12.153/2009, em virtude de sentença transitada em julgado, proferida 

nos autos de nº 8010066-43.2016.8.11.0006, que tem como partes, HEBIA 

TIAGO DE PAULA MONTEIRO, REQUISITO O PAGAMENTO dos valores a 

seguir descritos em favor do Credor(a)/Exequente HEBIA TIAGO DE 

PAULA MONTEIRO portador(a) do CPF nº 964.349.371-72, que deverá ser 

efetuado por meio do recolhimento das guias pertinentes, sendo o valor 

líquido transferido via depósito judicial, com guia emitida no endereço 

eletrônico www.tjmt.jus.br>serviço>depositojudicial, e os impostos 

devidos pagos pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, conforme 

apontamentos adiante. Consigno que o pagamento deverá ocorrer no 

prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento desta requisição, 

sob pena de SEQUESTRO, devendo os respectivos comprovantes ser 

juntados aos autos tão logo ocorra a quitação. CREDOR PREVIDÊNCIA 

RRA IRRF VALOR LÍQUIDO HEBIA TIAGO DE PAULA MONTEIRO R$ 0,00 0 

0,00 % R$ 0,00 R$ 9.724,99 _____________________________ Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito A(o) Sr(a). PROCURADOR (A) DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Obs.: Certifico ser autêntica a determinação 

supra. Eniele Regiani, Gestora Judiciária, matrícula 2053. As petições e os 

demais atos que se fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos 

no editor interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º 022/2011/TP. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007250-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIELLY APARECIDA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007250-76.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROZIELLY APARECIDA 

LEMES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A .no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou 

de comprovar o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente 

recurso, eis que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, 

extrai-se dos Embargos de Declaração apresentado que o presente 

recurso é genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. 

Isto porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. CÁCERES, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007536-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007536-54.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA ANTONIA ALVES 

PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A .no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. CÁCERES, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000716-19.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIENE DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS ETC. 

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por 

TELEFONICA BRASIL S.A .no qual se insurge contra a sentença retro, 
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alegando que esta deixou de comprovar o fundamento dos danos morais. 

Não conheço o presente recurso, eis que insatisfeitos seus pressupostos 

de admissibilidade, pois, extrai-se dos Embargos de Declaração 

apresentado que o presente recurso é genérico, não preenchendo o 

requisito da dialeticidade recursal. Isto porque a Embargante não 

demonstrou expressamente qual ponto da r. sentença foi omisso, 

contraditório ou obscuro. Os argumentos apresentados pela Embargante 

apresentam-se como mero inconformismo com a sentença prolatada. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido NÃO CONHECER 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. CÁCERES, 7 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005144-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MACIEL CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

embargos ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005144-44.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRA MACIEL 

CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A .no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. CÁCERES, 6 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002888-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002888-31.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A .no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007923-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007923-69.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARILDA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A .no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que os danos morais não foram 

comprovados. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há 

de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007544-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007544-31.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA MARGARETE DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A .no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006016-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON RAMOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006016-59.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VANDERSON RAMOS 

RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida, no qual se insurge contra 

a sentença retro, alegando que esta foi obscura, pois, não considerou as 

provas apresentadas pela mesma. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes, pois 

implicam em reanálise de provas. Outrossim, a requerida juntou nos autos 

o suposto contrato entre as partes após a prolação da sentença. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. Ainda, não houve omissão quanto 

ao termo inicial dos juros e correção monetária, pois este está expresso 

no dispositivo da r. sentença. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005895-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SANTOS MOURAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005895-31.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GABRIEL SANTOS MOURAO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A .no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que esta foi 

contraditória à prova aos autos. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. CÁCERES, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004845-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA GARCIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLIANY SOUSA RODRIGUES OAB - GO47277 (ADVOGADO(A))

CLYVERSON DA SILVA SOUZA OAB - GO42105 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004845-67.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GLAUCIA GARCIA DE 

FREITAS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS ETC. Cuida-se 

de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida, no qual 

se insurge contra a sentença retro, alegando que esta foi obscura, pois, 

não considerou as provas apresentadas pela mesma; omissão quanto à 

existência dos danos morais. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes, pois 

implicam em reanálise de provas. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

Ainda, não houve omissão quanto ao termo inicial dos juros e correção 

monetária, pois este está expresso no dispositivo da r. sentença. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Intime-se. CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006015-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA DAYANE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006015-74.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JESSIKA DAYANE SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A .no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. CÁCERES, 6 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006836-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RAMALHO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006836-78.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDINEI RAMALHO 

GONCALVES REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. VISTOS ETC. 

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida, 

no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que esta foi 

contraditória às provas nos autos, juntando no embargos de declaração o 

suposto contrato entabulado entre as partes. Conheço o presente 
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recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Compulsando os autos, verifico que os embargos de declaração não 

constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes, pois implicam em reanálise de provas. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. CÁCERES, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY DA SILVA CHAVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000226-94.2017.8.11.0006. INTERESSADO: RONEY DA SILVA CHAVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A .no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que os danos morais não foram 

comprovados. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há 

de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011057-58.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA OURIVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES OAB - MT0013634A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE 

MARGEM LTDA - EPP (EXECUTADO)

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN DE SOUZA CAMPOS OAB - RO951 (ADVOGADO(A))

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT4531-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

BIANCA KLEIN DIAS OAB - MT0014062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011057-58.2012.8.11.0006. EXEQUENTE: ANTONIO GARCIA OURIVES 

EXECUTADO: CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E 

GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA - EPP, BANCO RURAL S.A - EM 

LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma 

do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a 

questão posta em Juízo. DECIDO. O autor, devidamente intimado a 

manifestar quanto o prosseguimento da execução, no entanto, quedou-se 

inerte, impondo-se a extinção do processo, que não pode eternizar-se no 

tempo por omissão do Exequente. Ante o exposto, nos termos do art. 485, 

inc. II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando 

o arquivamento após o trânsito em julgado. Sem custas. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. CÁCERES, 16 de março de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010872-20.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CURVO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010872-20.2012.8.11.0006. REQUERENTE: MAURICIO CURVO DE LIMA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da 

Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a questão 

posta em Juízo. DECIDO. O autor, devidamente intimado, a informar quanto 

ao prosseguimento do feito, no entanto, quedou-se inerte, impondo-se a 

extinção do processo, que não pode eternizar-se no tempo por omissão 

do Reclamante. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento 

após o trânsito em julgado. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. CÁCERES, 16 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011609-23.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE LEITE DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011609-23.2012.8.11.0006. EXEQUENTE: ELISETE LEITE DE FREITAS 

EXECUTADO: ITAU UNIBANCO S/A VISTOS ETC. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Extrai-se dos autos que 

cumprimento da obrigação. Assim, julgo e declaro extinta a presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 16 de março de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010647-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ORTIZ AIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010647-58.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: D M DE SOUZA LARA MOVEIS 

E UTILIDADES - ME EXECUTADO: ANTONIO ORTIZ AIRES Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Em sua última petição (ID 18088274), a parte 

demandante informa que a parte demandada cumpriu a obrigação e 

requereu a extinção do feito. O cumprimento da sentença é forma 

ordinária de extinção da obrigação e, via de consequência, da Execução, 

conforme preceitua o art. 924, inc. II, do CPC: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: II - a obrigação for satisfeita; Isto posto, JULGO 

EXTINTA A AÇÃO, nos termos do art. 924, II, do CPC, fazendo-o por 

sentença, para que surta seus jurídicos efeitos (art. 925 do CPC). Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. P.I.C. Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002542-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA RODRIGUES MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002542-17.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: NEUZA MARIA RODRIGUES 

MENDES EXECUTADO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Em sua última petição (ID 17512406), a parte demandante 

informa que a parte demandada cumpriu a obrigação, requereu a 

expedição alvará e, consequentemente, a extinção do feito. O 

cumprimento da sentença é forma ordinária de extinção da obrigação e, 

via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 924, inc. II, 

do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for 

satisfeita; Isto posto, JULGO EXTINTA A AÇÃO, nos termos do art. 924, II, 

do CPC, fazendo-o por sentença, para que surta seus jurídicos efeitos 

(art. 925 do CPC). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. P.I.C. Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011993-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER LUIZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011993-44.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ELIEZER LUIZ MARTINS 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Em sua última petição (ID 19969994), a parte demandada 

informa que cumpriu a obrigação e requereu a extinção do feito. O 

cumprimento da sentença é forma ordinária de extinção da obrigação e, 

via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 924, inc. II, 

do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for 

satisfeita; Isto posto, JULGO EXTINTA A AÇÃO, nos termos do art. 924, II, 

do CPC, fazendo-o por sentença, para que surta seus jurídicos efeitos 

(art. 925 do CPC). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. P.I.C. Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010653-36.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17455/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010653-36.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: ROSILDA DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO PAN Vistos etc. Relatório dispensado. Fundamento 

e decido. Reconheço a manifestação de mov. Id nº 22420102, como 

Embargos do Devedor, posto que incabível a impugnação ao cumprimento 

de sentença nos Juizados Especiais. O Devedor alega excesso de 

execução, entretanto os embargos são intempestivos (certidão ID 

25138421). Portanto não acolho os embargos. Isto posto JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos e DECLARO EXTINTO o presente feito, 

COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P. I. C. Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-33.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010261-33.2013.8.11.0006. REQUERENTE: ELIDIO DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Reconheço a manifestação de mov ID 

13452680, como Embargos do Devedor, posto que incabível a impugnação 

ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais. O Devedor alega 

excesso de execução, pois o exeqüente excedeu a correção monetária e 

juros de mora, não obedecendo a data limite de decretação da 

recuperação judicial ocorrida em 20/06/2016. Tenho que o 

exeqüente/embargado demonstrou que utilizou os índices em 

conformidade com o proferido na sentença. Ora, no que tange a incidência 

dos juros e correção monetária, correto está o cálculo do exeqüente que 

segue os ditames da sentença condenatória transitada em julgado. 

Considerando que o crédito do exequente só tornou-se líquido (fato 

gerador) em 08.03.2018, portanto, posterior à data do pedido de 

recuperação judicial, deve ser considerado extraconcursal, como bem 

resolvido pelo Juízo a quo, cabendo ser dado prosseguimento ao 

cumprimento de sentença, sendo, ao final, expedido ofício pelo Juízo de 

origem ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando a necessidade de 

pagamento do crédito, que irá observar uma ordem cronológica. Em casos 

análogos, os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 

CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OI S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HABILITAÇÃO NO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. Situação dos autos em que os 

valores perseguidos pela parte credora foram constituídos em momento 

posterior ao processamento da recuperação judicial da empresa de 

telefonia, não havendo que se falar em habilitação do crédito naquele 

juízo. Crédito extraconcursal não sujeito à recuperação judicial. Ofício nº 

613/2018/OF, oriundo da decisão proferida pela Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro. Precedentes do STJ e deste TJRS. 

Atualização dos valores devidos que deve ser realizada até o efetivo 

pagamento, e não a data do pedido de recuperação judicial, à luz da 

natureza do crédito (extraconcursal). AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70079715389, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 27/02/2019) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI S.A. APROVAÇÃO DO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS CONCURSAIS E 

EXTRACONCURSAIS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. I. Hipótese dos 

autos em que o pedido de instauração da fase de cumprimento de 

sentença foi protocolado em outubro de 2016, tendo o prazo para 

pagamento espontâneo e para a apresentação de impugnação 

transcorrido in albis. Desse modo, conclui-se que a dívida somente 

tornou-se líquida após o dia 20/06/2016, de modo que se está diante de 

crédito extraconcursal. II. Assim, em razão da recente aprovação do plano 

de recuperação judicial, o juízo a quo deverá proceder nos moldes do 

ofício nº 613/2018/OF, expedido pelo juízo da recuperação judicial, 

comunicando-lhe a necessidade de pagamento do crédito que irá observar 

uma ordem cronológica - e obstando qualquer constrição judicial em 

desfavor da ré. Agravo de instrumento provido. Unânime. (Agravo de 

Instrumento Nº 70080381577, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 13/03/2019) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE 

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM / OI. PROSSEGUIMENTO 

DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Tendo 

sido constituído o fato gerador após 20.6.2016, não fica o crédito sujeito à 

recuperação judicial, devendo prosseguir o processo até a liquidação do 

valor do crédito, restando vedada a prática de quaisquer atos de 

constrição pelo Juízo de origem. "Com o crédito líquido, e após o trânsito 

em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem 

expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito." Orientações retiradas do AVISO 

SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR, Ofício 

613/2018/OF. PROVIDO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70076988286, Vigésima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado 

em 30/05/2018) Portanto, não houve excesso de execução nem omissão 

no cálculo apresentado pelo exeqüente. Portanto faz jus ao valor pleiteado 

de R$ 6.690,73 (seis mil seiscentos e noventa reais e setenta e três 

centavos). Entretanto a reclamada confirmou estar em recuperação 

judicial, devendo os créditos serem pagos a partir do processo de 

recuperação. Tratando-se de crédito extraconcursal, não resta dúvidas 

de que o presente crédito não se submete ao modo de pagamento dos 

credores concursais estipulado pelo plano recuperacional. Todavia, é 

entendimento pacificado pelo STJ de que mesmo o crédito não abarcado 

pela recuperação judicial não está imune aos efeitos desta. Nesse sentido 

foi a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de 

Janeiro, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Oi/Telemar, sob o nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, que determinou a expedição de avisos aos 

demais Juízos, nos termos do Ofício 613/2018/OF, de 07.05.2018: “AVISO 

SOBRE CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR 1. Com a 

realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os 

processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão 

seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz 

respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 

20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos 

extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, 

não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os processos que tiverem por 

objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do 

crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e 

após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem 

por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento 

do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. 4.1 A lista com a ordem cronológica de recebimento 

dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à 

disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial 

“www.recuperacaojudicialoi.com.br“, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial.” – Grifei Da leitura atenta da decisão supra, apura-se que esta em 

nada faz menção sobre eventual impossibilidade da recuperanda adimplir 

voluntariamente seus credores extraconcursais. Válido sempre lembrar 

que a homologação do plano recuperacional não implica em um salvo 

conduto para o devedor ser desonerado de suas obrigações posteriores 

à data do deferimento do processamento da recuperação. Tratando-se, 

porém, de crédito extraconcursal, deve o juízo de origem expedir ofício ao 

juízo da recuperação judicial, comunicando a necessidade do pagamento 

da dívida. Tudo porque, nesse caso, resta inviabilizada qualquer 

constrição pelo juízo de origem, sob pena de acabar prejudicando o 

próprio plano de recuperação judicial. Razão pela qual Determino que seja 

emitida a CERTIDÃO DE CRÉDITO, a favor do exeqüente, no valor de R$ 

6.690,73 (seis mil seiscentos e noventa reais e setenta e três centavos). 

Isto posto: JULGO IMPROCEDENTES os embargos e DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 113 de 975



baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010981-63.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON CANDEIAS MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010981-63.2014.8.11.0006. REQUERENTE: GELSON CANDEIAS MARIA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. Reconheço a manifestação de mov ID 16361432, como Embargos 

do Devedor, posto que incabível a impugnação ao cumprimento de 

sentença nos Juizados Especiais. O Devedor alega excesso de 

execução, pois o exeqüente excedeu a correção monetária e juros de 

mora, não obedecendo a data limite de decretação da recuperação judicial 

ocorrida em 20/06/2016. Tenho que o exeqüente/embargado demonstrou 

que utilizou os índices em conformidade com o proferido na sentença. Ora, 

no que tange a incidência dos juros e correção monetária, correto está o 

cálculo do exeqüente que segue os ditames da sentença condenatória 

transitada em julgado. Considerando que o crédito do exequente só 

tornou-se líquido (fato gerador) em 21.06.2017, portanto, posterior à data 

do pedido de recuperação judicial, deve ser considerado extraconcursal, 

como bem resolvido pelo Juízo a quo, cabendo ser dado prosseguimento 

ao cumprimento de sentença, sendo, ao final, expedido ofício pelo Juízo de 

origem ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando a necessidade de 

pagamento do crédito, que irá observar uma ordem cronológica. Em casos 

análogos, os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 

CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OI S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HABILITAÇÃO NO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. Situação dos autos em que os 

valores perseguidos pela parte credora foram constituídos em momento 

posterior ao processamento da recuperação judicial da empresa de 

telefonia, não havendo que se falar em habilitação do crédito naquele 

juízo. Crédito extraconcursal não sujeito à recuperação judicial. Ofício nº 

613/2018/OF, oriundo da decisão proferida pela Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro. Precedentes do STJ e deste TJRS. 

Atualização dos valores devidos que deve ser realizada até o efetivo 

pagamento, e não a data do pedido de recuperação judicial, à luz da 

natureza do crédito (extraconcursal). AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70079715389, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 27/02/2019) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI S.A. APROVAÇÃO DO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS CONCURSAIS E 

EXTRACONCURSAIS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. I. Hipótese dos 

autos em que o pedido de instauração da fase de cumprimento de 

sentença foi protocolado em outubro de 2016, tendo o prazo para 

pagamento espontâneo e para a apresentação de impugnação 

transcorrido in albis. Desse modo, conclui-se que a dívida somente 

tornou-se líquida após o dia 20/06/2016, de modo que se está diante de 

crédito extraconcursal. II. Assim, em razão da recente aprovação do plano 

de recuperação judicial, o juízo a quo deverá proceder nos moldes do 

ofício nº 613/2018/OF, expedido pelo juízo da recuperação judicial, 

comunicando-lhe a necessidade de pagamento do crédito que irá observar 

uma ordem cronológica - e obstando qualquer constrição judicial em 

desfavor da ré. Agravo de instrumento provido. Unânime. (Agravo de 

Instrumento Nº 70080381577, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 13/03/2019) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE 

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM / OI. PROSSEGUIMENTO 

DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Tendo 

sido constituído o fato gerador após 20.6.2016, não fica o crédito sujeito à 

recuperação judicial, devendo prosseguir o processo até a liquidação do 

valor do crédito, restando vedada a prática de quaisquer atos de 

constrição pelo Juízo de origem. "Com o crédito líquido, e após o trânsito 

em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem 

expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito." Orientações retiradas do AVISO 

SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR, Ofício 

613/2018/OF. PROVIDO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70076988286, Vigésima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado 

em 30/05/2018) Portanto, não houve excesso de execução nem omissão 

no cálculo apresentado pelo exeqüente. Portanto faz jus ao valor pleiteado 

de R$ 5.192,99 (cinco mil cento e noventa e dois reais e noventa e nove 

centavos). Entretanto a reclamada confirmou estar em recuperação 

judicial, devendo os créditos serem pagos a partir do processo de 

recuperação. Tratando-se de crédito extraconcursal, não resta dúvidas 

de que o presente crédito não se submete ao modo de pagamento dos 

credores concursais estipulado pelo plano recuperacional. Todavia, é 

entendimento pacificado pelo STJ de que mesmo o crédito não abarcado 

pela recuperação judicial não está imune aos efeitos desta. Nesse sentido 

foi a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de 

Janeiro, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Oi/Telemar, sob o nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, que determinou a expedição de avisos aos 

demais Juízos, nos termos do Ofício 613/2018/OF, de 07.05.2018: “AVISO 

SOBRE CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR 1. Com a 

realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os 

processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão 

seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz 

respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 

20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos 

extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, 

não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os processos que tiverem por 

objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do 

crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e 

após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem 

por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento 

do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. 4.1 A lista com a ordem cronológica de recebimento 

dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à 

disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial 

“www.recuperacaojudicialoi.com.br“, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial.” – Grifei Da leitura atenta da decisão supra, apura-se que esta em 

nada faz menção sobre eventual impossibilidade da recuperanda adimplir 

voluntariamente seus credores extraconcursais. Válido sempre lembrar 

que a homologação do plano recuperacional não implica em um salvo 

conduto para o devedor ser desonerado de suas obrigações posteriores 

à data do deferimento do processamento da recuperação. Tratando-se, 

porém, de crédito extraconcursal, deve o juízo de origem expedir ofício ao 
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juízo da recuperação judicial, comunicando a necessidade do pagamento 

da dívida. Tudo porque, nesse caso, resta inviabilizada qualquer 

constrição pelo juízo de origem, sob pena de acabar prejudicando o 

próprio plano de recuperação judicial. Razão pela qual Determino que seja 

emitida a CERTIDÃO DE CRÉDITO, a favor do exeqüente, no valor de R$ 

5.192,99 (cinco mil cento e noventa e dois reais e noventa e nove 

centavos). Isto posto: JULGO IMPROCEDENTES os embargos e DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010814-80.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA SILVA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010814-80.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: ZENILDA SILVA FERREIRA 

EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. Reconheço a manifestação de mov ID 17836722, como Embargos 

do Devedor, posto que incabível a impugnação ao cumprimento de 

sentença nos Juizados Especiais. O Devedor alega excesso de 

execução, pois o exeqüente excedeu a correção monetária e juros de 

mora, não obedecendo a data limite de decretação da recuperação judicial 

ocorrida em 20/06/2016. Tenho que o exeqüente/embargado demonstrou 

que utilizou os índices em conformidade com o proferido na sentença. Ora, 

no que tange a incidência dos juros e correção monetária, correto está o 

cálculo do exeqüente que segue os ditames da sentença condenatória 

transitada em julgado. Considerando que o crédito do exequente só 

tornou-se líquido (fato gerador) em 08.05.2017, portanto, posterior à data 

do pedido de recuperação judicial, deve ser considerado extraconcursal, 

como bem resolvido pelo Juízo a quo, cabendo ser dado prosseguimento 

ao cumprimento de sentença, sendo, ao final, expedido ofício pelo Juízo de 

origem ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando a necessidade de 

pagamento do crédito, que irá observar uma ordem cronológica. Em casos 

análogos, os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 

CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OI S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HABILITAÇÃO NO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. Situação dos autos em que os 

valores perseguidos pela parte credora foram constituídos em momento 

posterior ao processamento da recuperação judicial da empresa de 

telefonia, não havendo que se falar em habilitação do crédito naquele 

juízo. Crédito extraconcursal não sujeito à recuperação judicial. Ofício nº 

613/2018/OF, oriundo da decisão proferida pela Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro. Precedentes do STJ e deste TJRS. 

Atualização dos valores devidos que deve ser realizada até o efetivo 

pagamento, e não a data do pedido de recuperação judicial, à luz da 

natureza do crédito (extraconcursal). AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70079715389, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 27/02/2019) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI S.A. APROVAÇÃO DO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS CONCURSAIS E 

EXTRACONCURSAIS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. I. Hipótese dos 

autos em que o pedido de instauração da fase de cumprimento de 

sentença foi protocolado em outubro de 2016, tendo o prazo para 

pagamento espontâneo e para a apresentação de impugnação 

transcorrido in albis. Desse modo, conclui-se que a dívida somente 

tornou-se líquida após o dia 20/06/2016, de modo que se está diante de 

crédito extraconcursal. II. Assim, em razão da recente aprovação do plano 

de recuperação judicial, o juízo a quo deverá proceder nos moldes do 

ofício nº 613/2018/OF, expedido pelo juízo da recuperação judicial, 

comunicando-lhe a necessidade de pagamento do crédito que irá observar 

uma ordem cronológica - e obstando qualquer constrição judicial em 

desfavor da ré. Agravo de instrumento provido. Unânime. (Agravo de 

Instrumento Nº 70080381577, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 13/03/2019) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE 

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM / OI. PROSSEGUIMENTO 

DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Tendo 

sido constituído o fato gerador após 20.6.2016, não fica o crédito sujeito à 

recuperação judicial, devendo prosseguir o processo até a liquidação do 

valor do crédito, restando vedada a prática de quaisquer atos de 

constrição pelo Juízo de origem. "Com o crédito líquido, e após o trânsito 

em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem 

expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito." Orientações retiradas do AVISO 

SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR, Ofício 

613/2018/OF. PROVIDO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70076988286, Vigésima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado 

em 30/05/2018) Portanto, não houve excesso de execução nem omissão 

no cálculo apresentado pelo exeqüente. Portanto faz jus ao valor pleiteado 

de R$ 11.089,18 (onze mil oitenta e nove reais e dezoito centavos). 

Entretanto a reclamada confirmou estar em recuperação judicial, devendo 

os créditos serem pagos a partir do processo de recuperação. 

Tratando-se de crédito extraconcursal, não resta dúvidas de que o 

presente crédito não se submete ao modo de pagamento dos credores 

concursais estipulado pelo plano recuperacional. Todavia, é entendimento 

pacificado pelo STJ de que mesmo o crédito não abarcado pela 

recuperação judicial não está imune aos efeitos desta. Nesse sentido foi a 

decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos 

autos da Recuperação Judicial do Grupo Oi/Telemar, sob o nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, que determinou a expedição de avisos aos 

demais Juízos, nos termos do Ofício 613/2018/OF, de 07.05.2018: “AVISO 

SOBRE CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR 1. Com a 

realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os 

processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão 

seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz 

respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 

20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos 

extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, 

não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os processos que tiverem por 

objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do 

crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e 

após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem 

por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento 

do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. 4.1 A lista com a ordem cronológica de recebimento 

dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à 

disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial 

“www.recuperacaojudicialoi.com.br“, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 115 de 975



acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial.” – Grifei Da leitura atenta da decisão supra, apura-se que esta em 

nada faz menção sobre eventual impossibilidade da recuperanda adimplir 

voluntariamente seus credores extraconcursais. Válido sempre lembrar 

que a homologação do plano recuperacional não implica em um salvo 

conduto para o devedor ser desonerado de suas obrigações posteriores 

à data do deferimento do processamento da recuperação. Tratando-se, 

porém, de crédito extraconcursal, deve o juízo de origem expedir ofício ao 

juízo da recuperação judicial, comunicando a necessidade do pagamento 

da dívida. Tudo porque, nesse caso, resta inviabilizada qualquer 

constrição pelo juízo de origem, sob pena de acabar prejudicando o 

próprio plano de recuperação judicial. Razão pela qual Determino que seja 

emitida a CERTIDÃO DE CRÉDITO, a favor do exeqüente, no valor de R$ 

11.089,18 (onze mil oitenta e nove reais e dezoito centavos). Isto posto: 

JULGO IMPROCEDENTES os embargos e DECLARO EXTINTO o presente 

feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003382-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003382-90.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DEMIS ROGERIO RODRIGUES 

COSTA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Reconheço a manifestação de mov ID 

24879549, como Embargos do Devedor, posto que incabível a impugnação 

ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais. O Devedor alega 

excesso de execução, pois o exeqüente excedeu a correção monetária e 

juros de mora, não obedecendo a data limite de decretação da 

recuperação judicial ocorrida em 20/06/2016. Tenho que o 

exeqüente/embargado demonstrou que utilizou os índices em 

conformidade com o proferido na sentença. Ora, no que tange a incidência 

dos juros e correção monetária, correto está o cálculo do exeqüente que 

segue os ditames da sentença condenatória transitada em julgado. 

Considerando que o crédito do exequente só tornou-se líquido (fato 

gerador) em 09.04.2019, portanto, posterior à data do pedido de 

recuperação judicial, deve ser considerado extraconcursal, como bem 

resolvido pelo Juízo a quo, cabendo ser dado prosseguimento ao 

cumprimento de sentença, sendo, ao final, expedido ofício pelo Juízo de 

origem ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando a necessidade de 

pagamento do crédito, que irá observar uma ordem cronológica. Em casos 

análogos, os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 

CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OI S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HABILITAÇÃO NO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. Situação dos autos em que os 

valores perseguidos pela parte credora foram constituídos em momento 

posterior ao processamento da recuperação judicial da empresa de 

telefonia, não havendo que se falar em habilitação do crédito naquele 

juízo. Crédito extraconcursal não sujeito à recuperação judicial. Ofício nº 

613/2018/OF, oriundo da decisão proferida pela Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro. Precedentes do STJ e deste TJRS. 

Atualização dos valores devidos que deve ser realizada até o efetivo 

pagamento, e não a data do pedido de recuperação judicial, à luz da 

natureza do crédito (extraconcursal). AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70079715389, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 27/02/2019) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI S.A. APROVAÇÃO DO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS CONCURSAIS E 

EXTRACONCURSAIS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. I. Hipótese dos 

autos em que o pedido de instauração da fase de cumprimento de 

sentença foi protocolado em outubro de 2016, tendo o prazo para 

pagamento espontâneo e para a apresentação de impugnação 

transcorrido in albis. Desse modo, conclui-se que a dívida somente 

tornou-se líquida após o dia 20/06/2016, de modo que se está diante de 

crédito extraconcursal. II. Assim, em razão da recente aprovação do plano 

de recuperação judicial, o juízo a quo deverá proceder nos moldes do 

ofício nº 613/2018/OF, expedido pelo juízo da recuperação judicial, 

comunicando-lhe a necessidade de pagamento do crédito que irá observar 

uma ordem cronológica - e obstando qualquer constrição judicial em 

desfavor da ré. Agravo de instrumento provido. Unânime. (Agravo de 

Instrumento Nº 70080381577, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 13/03/2019) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE 

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM / OI. PROSSEGUIMENTO 

DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Tendo 

sido constituído o fato gerador após 20.6.2016, não fica o crédito sujeito à 

recuperação judicial, devendo prosseguir o processo até a liquidação do 

valor do crédito, restando vedada a prática de quaisquer atos de 

constrição pelo Juízo de origem. "Com o crédito líquido, e após o trânsito 

em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem 

expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito." Orientações retiradas do AVISO 

SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR, Ofício 

613/2018/OF. PROVIDO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70076988286, Vigésima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado 

em 30/05/2018) Portanto, não houve excesso de execução nem omissão 

no cálculo apresentado pelo exeqüente. Portanto faz jus ao valor pleiteado 

de R$ 6.024,73 (seis mil e vinte e quatro reais e setenta e três centavos). 

Entretanto a reclamada confirmou estar em recuperação judicial, devendo 

os créditos serem pagos a partir do processo de recuperação. 

Tratando-se de crédito extraconcursal, não resta dúvidas de que o 

presente crédito não se submete ao modo de pagamento dos credores 

concursais estipulado pelo plano recuperacional. Todavia, é entendimento 

pacificado pelo STJ de que mesmo o crédito não abarcado pela 

recuperação judicial não está imune aos efeitos desta. Nesse sentido foi a 

decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos 

autos da Recuperação Judicial do Grupo Oi/Telemar, sob o nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, que determinou a expedição de avisos aos 

demais Juízos, nos termos do Ofício 613/2018/OF, de 07.05.2018: “AVISO 

SOBRE CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR 1. Com a 

realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os 

processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão 

seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz 

respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 

20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos 

extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, 

não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os processos que tiverem por 

objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do 

crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e 

após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem 

por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao 
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Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento 

do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. 4.1 A lista com a ordem cronológica de recebimento 

dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à 

disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial 

“www.recuperacaojudicialoi.com.br“, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial.” – Grifei Da leitura atenta da decisão supra, apura-se que esta em 

nada faz menção sobre eventual impossibilidade da recuperanda adimplir 

voluntariamente seus credores extraconcursais. Válido sempre lembrar 

que a homologação do plano recuperacional não implica em um salvo 

conduto para o devedor ser desonerado de suas obrigações posteriores 

à data do deferimento do processamento da recuperação. Tratando-se, 

porém, de crédito extraconcursal, deve o juízo de origem expedir ofício ao 

juízo da recuperação judicial, comunicando a necessidade do pagamento 

da dívida. Tudo porque, nesse caso, resta inviabilizada qualquer 

constrição pelo juízo de origem, sob pena de acabar prejudicando o 

próprio plano de recuperação judicial. Razão pela qual Determino que seja 

emitida a CERTIDÃO DE CRÉDITO, a favor do exeqüente, no valor de R$ 

6.024,73 (seis mil e vinte e quatro reais e setenta e três centavos). Isto 

posto: JULGO IMPROCEDENTES os embargos e DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010246-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GOMES INACIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010246-59.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: MARCELO GOMES INACIO 

EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. Reconheço a manifestação de mov ID 21089359, como Embargos 

do Devedor, posto que incabível a impugnação ao cumprimento de 

sentença nos Juizados Especiais. O Devedor alega excesso de 

execução, pois o exeqüente excedeu a correção monetária e juros de 

mora, não obedecendo a data limite de decretação da recuperação judicial 

ocorrida em 20/06/2016. Tenho que o exeqüente/embargado demonstrou 

que utilizou os índices em conformidade com o proferido na sentença. Ora, 

no que tange a incidência dos juros e correção monetária, correto está o 

cálculo do exeqüente que segue os ditames da sentença condenatória 

transitada em julgado. Considerando que o crédito do exequente só 

tornou-se líquido (fato gerador) em 03.12.2018, portanto, posterior à data 

do pedido de recuperação judicial, deve ser considerado extraconcursal, 

como bem resolvido pelo Juízo a quo, cabendo ser dado prosseguimento 

ao cumprimento de sentença, sendo, ao final, expedido ofício pelo Juízo de 

origem ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando a necessidade de 

pagamento do crédito, que irá observar uma ordem cronológica. Em casos 

análogos, os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 

CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OI S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HABILITAÇÃO NO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. Situação dos autos em que os 

valores perseguidos pela parte credora foram constituídos em momento 

posterior ao processamento da recuperação judicial da empresa de 

telefonia, não havendo que se falar em habilitação do crédito naquele 

juízo. Crédito extraconcursal não sujeito à recuperação judicial. Ofício nº 

613/2018/OF, oriundo da decisão proferida pela Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro. Precedentes do STJ e deste TJRS. 

Atualização dos valores devidos que deve ser realizada até o efetivo 

pagamento, e não a data do pedido de recuperação judicial, à luz da 

natureza do crédito (extraconcursal). AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70079715389, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 27/02/2019) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI S.A. APROVAÇÃO DO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS CONCURSAIS E 

EXTRACONCURSAIS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. I. Hipótese dos 

autos em que o pedido de instauração da fase de cumprimento de 

sentença foi protocolado em outubro de 2016, tendo o prazo para 

pagamento espontâneo e para a apresentação de impugnação 

transcorrido in albis. Desse modo, conclui-se que a dívida somente 

tornou-se líquida após o dia 20/06/2016, de modo que se está diante de 

crédito extraconcursal. II. Assim, em razão da recente aprovação do plano 

de recuperação judicial, o juízo a quo deverá proceder nos moldes do 

ofício nº 613/2018/OF, expedido pelo juízo da recuperação judicial, 

comunicando-lhe a necessidade de pagamento do crédito que irá observar 

uma ordem cronológica - e obstando qualquer constrição judicial em 

desfavor da ré. Agravo de instrumento provido. Unânime. (Agravo de 

Instrumento Nº 70080381577, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 13/03/2019) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE 

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM / OI. PROSSEGUIMENTO 

DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Tendo 

sido constituído o fato gerador após 20.6.2016, não fica o crédito sujeito à 

recuperação judicial, devendo prosseguir o processo até a liquidação do 

valor do crédito, restando vedada a prática de quaisquer atos de 

constrição pelo Juízo de origem. "Com o crédito líquido, e após o trânsito 

em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem 

expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito." Orientações retiradas do AVISO 

SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR, Ofício 

613/2018/OF. PROVIDO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70076988286, Vigésima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado 

em 30/05/2018) Portanto, não houve excesso de execução nem omissão 

no cálculo apresentado pelo exeqüente. Portanto faz jus ao valor pleiteado 

de R$ 6.179,56 (seis mil cento e setenta e nove reais e cinqüenta e seis 

centavos). Entretanto a reclamada confirmou estar em recuperação 

judicial, devendo os créditos serem pagos a partir do processo de 

recuperação. Tratando-se de crédito extraconcursal, não resta dúvidas 

de que o presente crédito não se submete ao modo de pagamento dos 

credores concursais estipulado pelo plano recuperacional. Todavia, é 

entendimento pacificado pelo STJ de que mesmo o crédito não abarcado 

pela recuperação judicial não está imune aos efeitos desta. Nesse sentido 

foi a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de 

Janeiro, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Oi/Telemar, sob o nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, que determinou a expedição de avisos aos 

demais Juízos, nos termos do Ofício 613/2018/OF, de 07.05.2018: “AVISO 

SOBRE CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR 1. Com a 

realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os 

processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão 

seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz 

respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 

20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos 

extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, 
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não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os processos que tiverem por 

objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do 

crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e 

após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem 

por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento 

do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. 4.1 A lista com a ordem cronológica de recebimento 

dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à 

disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial 

“www.recuperacaojudicialoi.com.br“, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial.” – Grifei Da leitura atenta da decisão supra, apura-se que esta em 

nada faz menção sobre eventual impossibilidade da recuperanda adimplir 

voluntariamente seus credores extraconcursais. Válido sempre lembrar 

que a homologação do plano recuperacional não implica em um salvo 

conduto para o devedor ser desonerado de suas obrigações posteriores 

à data do deferimento do processamento da recuperação. Tratando-se, 

porém, de crédito extraconcursal, deve o juízo de origem expedir ofício ao 

juízo da recuperação judicial, comunicando a necessidade do pagamento 

da dívida. Tudo porque, nesse caso, resta inviabilizada qualquer 

constrição pelo juízo de origem, sob pena de acabar prejudicando o 

próprio plano de recuperação judicial. Razão pela qual Determino que seja 

emitida a CERTIDÃO DE CRÉDITO, a favor do exeqüente, no valor de R$ 

6.179,56 (seis mil cento e setenta e nove reais e cinqüenta e seis 

centavos). Isto posto: JULGO IMPROCEDENTES os embargos e DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012023-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OLIVEIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012023-79.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: LUIZ OLIVEIRA DA COSTA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. Reconheço a manifestação de mov ID 24394260, como Embargos 

do Devedor, posto que incabível a impugnação ao cumprimento de 

sentença nos Juizados Especiais. O Devedor alega excesso de 

execução, pois o exeqüente excedeu a correção monetária e juros de 

mora, não obedecendo a data limite de decretação da recuperação judicial 

ocorrida em 20/06/2016. Tenho que o exeqüente/embargado demonstrou 

que utilizou os índices em conformidade com o proferido na sentença. Ora, 

no que tange a incidência dos juros e correção monetária, correto está o 

cálculo do exeqüente que segue os ditames da sentença condenatória 

transitada em julgado. Considerando que o crédito do exequente só 

tornou-se líquido (fato gerador) em 19.06.2019, portanto, posterior à data 

do pedido de recuperação judicial, deve ser considerado extraconcursal, 

como bem resolvido pelo Juízo a quo, cabendo ser dado prosseguimento 

ao cumprimento de sentença, sendo, ao final, expedido ofício pelo Juízo de 

origem ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando a necessidade de 

pagamento do crédito, que irá observar uma ordem cronológica. Em casos 

análogos, os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 

CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OI S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HABILITAÇÃO NO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. Situação dos autos em que os 

valores perseguidos pela parte credora foram constituídos em momento 

posterior ao processamento da recuperação judicial da empresa de 

telefonia, não havendo que se falar em habilitação do crédito naquele 

juízo. Crédito extraconcursal não sujeito à recuperação judicial. Ofício nº 

613/2018/OF, oriundo da decisão proferida pela Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro. Precedentes do STJ e deste TJRS. 

Atualização dos valores devidos que deve ser realizada até o efetivo 

pagamento, e não a data do pedido de recuperação judicial, à luz da 

natureza do crédito (extraconcursal). AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70079715389, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 27/02/2019) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI S.A. APROVAÇÃO DO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS CONCURSAIS E 

EXTRACONCURSAIS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. I. Hipótese dos 

autos em que o pedido de instauração da fase de cumprimento de 

sentença foi protocolado em outubro de 2016, tendo o prazo para 

pagamento espontâneo e para a apresentação de impugnação 

transcorrido in albis. Desse modo, conclui-se que a dívida somente 

tornou-se líquida após o dia 20/06/2016, de modo que se está diante de 

crédito extraconcursal. II. Assim, em razão da recente aprovação do plano 

de recuperação judicial, o juízo a quo deverá proceder nos moldes do 

ofício nº 613/2018/OF, expedido pelo juízo da recuperação judicial, 

comunicando-lhe a necessidade de pagamento do crédito que irá observar 

uma ordem cronológica - e obstando qualquer constrição judicial em 

desfavor da ré. Agravo de instrumento provido. Unânime. (Agravo de 

Instrumento Nº 70080381577, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 13/03/2019) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE 

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM / OI. PROSSEGUIMENTO 

DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Tendo 

sido constituído o fato gerador após 20.6.2016, não fica o crédito sujeito à 

recuperação judicial, devendo prosseguir o processo até a liquidação do 

valor do crédito, restando vedada a prática de quaisquer atos de 

constrição pelo Juízo de origem. "Com o crédito líquido, e após o trânsito 

em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem 

expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito." Orientações retiradas do AVISO 

SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR, Ofício 

613/2018/OF. PROVIDO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70076988286, Vigésima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado 

em 30/05/2018) Portanto, não houve excesso de execução nem omissão 

no cálculo apresentado pelo exeqüente. Portanto faz jus ao valor pleiteado 

de R$ 3.794,69 (três mil setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e 

nove centavos). Entretanto a reclamada confirmou estar em recuperação 

judicial, devendo os créditos serem pagos a partir do processo de 

recuperação. Tratando-se de crédito extraconcursal, não resta dúvidas 

de que o presente crédito não se submete ao modo de pagamento dos 

credores concursais estipulado pelo plano recuperacional. Todavia, é 

entendimento pacificado pelo STJ de que mesmo o crédito não abarcado 

pela recuperação judicial não está imune aos efeitos desta. Nesse sentido 
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foi a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de 

Janeiro, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Oi/Telemar, sob o nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, que determinou a expedição de avisos aos 

demais Juízos, nos termos do Ofício 613/2018/OF, de 07.05.2018: “AVISO 

SOBRE CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR 1. Com a 

realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os 

processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão 

seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz 

respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 

20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos 

extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, 

não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os processos que tiverem por 

objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do 

crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e 

após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem 

por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento 

do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. 4.1 A lista com a ordem cronológica de recebimento 

dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à 

disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial 

“www.recuperacaojudicialoi.com.br“, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial.” – Grifei Da leitura atenta da decisão supra, apura-se que esta em 

nada faz menção sobre eventual impossibilidade da recuperanda adimplir 

voluntariamente seus credores extraconcursais. Válido sempre lembrar 

que a homologação do plano recuperacional não implica em um salvo 

conduto para o devedor ser desonerado de suas obrigações posteriores 

à data do deferimento do processamento da recuperação. Tratando-se, 

porém, de crédito extraconcursal, deve o juízo de origem expedir ofício ao 

juízo da recuperação judicial, comunicando a necessidade do pagamento 

da dívida. Tudo porque, nesse caso, resta inviabilizada qualquer 

constrição pelo juízo de origem, sob pena de acabar prejudicando o 

próprio plano de recuperação judicial. Razão pela qual Determino que seja 

emitida a CERTIDÃO DE CRÉDITO, a favor do exeqüente, no valor de R$ 

3.794,69 (três mil setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove 

centavos). Isto posto: JULGO IMPROCEDENTES os embargos e DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8020036-04.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CREONE MAXIMIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8020036-04.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: LUIS CREONE MAXIMIANO 

EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. Reconheço a manifestação de mov ID 20890781, como Embargos 

do Devedor, posto que incabível a impugnação ao cumprimento de 

sentença nos Juizados Especiais. O Devedor alega excesso de 

execução, pois o exeqüente excedeu a correção monetária e juros de 

mora, não obedecendo a data limite de decretação da recuperação judicial 

ocorrida em 20/06/2016. Tenho que o exeqüente/embargado demonstrou 

que utilizou os índices em conformidade com o proferido na sentença. Ora, 

no que tange a incidência dos juros e correção monetária, correto está o 

cálculo do exeqüente que segue os ditames da sentença condenatória 

transitada em julgado. Considerando que o crédito do exequente só 

tornou-se líquido (fato gerador) em 13.04.2018, portanto, posterior à data 

do pedido de recuperação judicial, deve ser considerado extraconcursal, 

como bem resolvido pelo Juízo a quo, cabendo ser dado prosseguimento 

ao cumprimento de sentença, sendo, ao final, expedido ofício pelo Juízo de 

origem ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando a necessidade de 

pagamento do crédito, que irá observar uma ordem cronológica. Em casos 

análogos, os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 

CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OI S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HABILITAÇÃO NO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. Situação dos autos em que os 

valores perseguidos pela parte credora foram constituídos em momento 

posterior ao processamento da recuperação judicial da empresa de 

telefonia, não havendo que se falar em habilitação do crédito naquele 

juízo. Crédito extraconcursal não sujeito à recuperação judicial. Ofício nº 

613/2018/OF, oriundo da decisão proferida pela Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro. Precedentes do STJ e deste TJRS. 

Atualização dos valores devidos que deve ser realizada até o efetivo 

pagamento, e não a data do pedido de recuperação judicial, à luz da 

natureza do crédito (extraconcursal). AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70079715389, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 27/02/2019) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI S.A. APROVAÇÃO DO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS CONCURSAIS E 

EXTRACONCURSAIS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. I. Hipótese dos 

autos em que o pedido de instauração da fase de cumprimento de 

sentença foi protocolado em outubro de 2016, tendo o prazo para 

pagamento espontâneo e para a apresentação de impugnação 

transcorrido in albis. Desse modo, conclui-se que a dívida somente 

tornou-se líquida após o dia 20/06/2016, de modo que se está diante de 

crédito extraconcursal. II. Assim, em razão da recente aprovação do plano 

de recuperação judicial, o juízo a quo deverá proceder nos moldes do 

ofício nº 613/2018/OF, expedido pelo juízo da recuperação judicial, 

comunicando-lhe a necessidade de pagamento do crédito que irá observar 

uma ordem cronológica - e obstando qualquer constrição judicial em 

desfavor da ré. Agravo de instrumento provido. Unânime. (Agravo de 

Instrumento Nº 70080381577, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 13/03/2019) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE 

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM / OI. PROSSEGUIMENTO 

DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Tendo 

sido constituído o fato gerador após 20.6.2016, não fica o crédito sujeito à 

recuperação judicial, devendo prosseguir o processo até a liquidação do 

valor do crédito, restando vedada a prática de quaisquer atos de 

constrição pelo Juízo de origem. "Com o crédito líquido, e após o trânsito 

em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem 

expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito." Orientações retiradas do AVISO 

SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR, Ofício 

613/2018/OF. PROVIDO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 119 de 975



(Agravo de Instrumento Nº 70076988286, Vigésima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado 

em 30/05/2018) Portanto, não houve excesso de execução nem omissão 

no cálculo apresentado pelo exeqüente. Portanto faz jus ao valor pleiteado 

de R$ 8.002,39 (oito mil e dois reais e trinta e nove centavos). Entretanto a 

reclamada confirmou estar em recuperação judicial, devendo os créditos 

serem pagos a partir do processo de recuperação. Tratando-se de crédito 

extraconcursal, não resta dúvidas de que o presente crédito não se 

submete ao modo de pagamento dos credores concursais estipulado pelo 

plano recuperacional. Todavia, é entendimento pacificado pelo STJ de que 

mesmo o crédito não abarcado pela recuperação judicial não está imune 

aos efeitos desta. Nesse sentido foi a decisão proferida pelo Juízo da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos da Recuperação Judicial do 

Grupo Oi/Telemar, sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, que determinou a 

expedição de avisos aos demais Juízos, nos termos do Ofício 

613/2018/OF, de 07.05.2018: “AVISO SOBRE CRÉDITOS DETIDOS 

CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR 1. Com a realização da Assembleia Geral 

de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação 

Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 

20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os 

processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 

20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva 

certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, 

portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de 

origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da 

Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de 

Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem 

cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1 A lista com a 

ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para 

efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

“www.recuperacaojudicialoi.com.br“, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial.” – Grifei Da leitura atenta da decisão supra, apura-se que esta em 

nada faz menção sobre eventual impossibilidade da recuperanda adimplir 

voluntariamente seus credores extraconcursais. Válido sempre lembrar 

que a homologação do plano recuperacional não implica em um salvo 

conduto para o devedor ser desonerado de suas obrigações posteriores 

à data do deferimento do processamento da recuperação. Tratando-se, 

porém, de crédito extraconcursal, deve o juízo de origem expedir ofício ao 

juízo da recuperação judicial, comunicando a necessidade do pagamento 

da dívida. Tudo porque, nesse caso, resta inviabilizada qualquer 

constrição pelo juízo de origem, sob pena de acabar prejudicando o 

próprio plano de recuperação judicial. Razão pela qual Determino que seja 

emitida a CERTIDÃO DE CRÉDITO, a favor do exeqüente, no valor de R$ 

8.002,39 (oito mil e dois reais e trinta e nove centavos). Isto posto: JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos e DECLARO EXTINTO o presente feito, 

COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010820-53.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ANTONIO DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010820-53.2014.8.11.0006. Vistos. Processo em fase de cumprimento de 

sentença, na qual o executado foi condenado ao pagamento de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) em favor do exequente. O executado realizou 

depósito do valor de R$ R$ 13.266,04 (treze mil, duzentos e sessenta e 

seis reais e quatro centavos) a título de garantia do juízo, e apresentou 

embargos à execução, que fora julgado improcedente, determinando que 

fosse expedido alvará em favor do exequente no valor de R$ 9.600,91 

(nove mil e seiscentos reais e noventa e um centavos), e do valor 

excedente ao executado. Tendo sido expedidos os respectivos alvarás, 

sendo procedido o levantamento dos valores, e não havendo insurgência 

das partes, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

reconheço como satisfeito o crédito reivindicado e, consequentemente, 

julgo extinta a presente execução. Intimem-se as partes. Em seguida, 

arquive-se imediatamente, considerando que, ante o levantamento dos 

valores, não havendo nenhuma manifestação, não há interesse recursal 

de nenhuma das partes. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 09 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012143-59.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CABRAL DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO OAB - MT0017925A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012143-59.2015.8.11.0006. Proc. n. 8012143-59.2015.8.11.0006. Vistos. 

Diante do pagamento voluntário do valor da condenação, e tendo o 

reclamante requerido o levantamento dos valores. E ainda, se mantendo 

inerte após intimação para que fosse requerido o que de direito, já 

havendo o levantamento total do valor depositado, o e não havendo 

insurgência das partes, nos termos do artigo 924, II do Código de 

Processo Civil, reconheço como satisfeito o crédito reivindicado e, 

consequentemente, julgo extinta a presente execução. Intimem-se as 

partes. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante o 
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depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa 

concordância da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

d e l a s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 09 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012771-48.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ACHILIO LEITE DE SOUZA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LEONCIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012771-48.2015.8.11.0006. Proc. n. 8012771-48.2015.8.11.0006. Vistos. 

Diante do pagamento voluntário do valor da condenação, e tendo o 

reclamante se manifestado informando que recebeu diretamente do 

executado o valor de R$ 1.215,00, pugnando pela extinção da execução, 

e não havendo insurgência das partes, nos termos do artigo 924, II do 

Código de Processo Civil, reconheço como satisfeito o crédito reivindicado 

e, consequentemente, julgo extinta a presente execução. Intimem-se as 

partes. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante o 

depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa 

concordância da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

d e l a s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 09 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010382-90.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROCHA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010382-90.2015.8.11.0006. Vistos. Diante do pagamento voluntário do 

valor da condenação, e tendo o reclamante requerido o levantamento dos 

valores, pugnando pela extinção da execução. E ainda, já havendo o 

levantamento total do valor depositado, e não havendo insurgência das 

partes, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

reconheço como satisfeito o crédito reivindicado e, consequentemente, 

julgo extinta a presente execução. Intimem-se as partes. Em seguida, 

arquive-se imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário 

efetuado pela parte devedora e a expressa concordância da parte 

credora, não há interesse recursal de nenhuma delas. Gabriela Fernandes 

C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 09 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010955-31.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CAMILA PEREIRA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010955-31.2015.8.11.0006. Vistos. Diante do pagamento voluntário do 

valor da condenação, e tendo o reclamante requerido o levantamento dos 

valores. E ainda, já havendo o levantamento total do valor depositado, e 

não havendo insurgência das partes, nos termos do artigo 924, II do 

Código de Processo Civil, reconheço como satisfeito o crédito reivindicado 

e, consequentemente, julgo extinta a presente execução. Intimem-se as 

partes. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante o 

depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa 

concordância da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

d e l a s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 09 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010416-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATHIANE BACELLAR ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010416-31.2016.8.11.0006. Vistos. Diante do pagamento voluntário do 

valor da condenação, e tendo o reclamante requerido o levantamento dos 

valores. E ainda, já havendo o levantamento total do valor depositado, e 

não havendo insurgência das partes, nos termos do artigo 924, II do 

Código de Processo Civil, reconheço como satisfeito o crédito reivindicado 

e, consequentemente, julgo extinta a presente execução. Intimem-se as 

partes. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante o 

depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa 

concordância da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

d e l a s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 09 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 1003306-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SANTANA BACA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003306-03.2016.8.11.0006. Vistos. Diante do pagamento voluntário do 

valor da condenação, e tendo o reclamante requerido o levantamento dos 

valores, pugnando pela extinção da execução. E ainda, já havendo o 

levantamento total do valor depositado, e não havendo insurgência das 

partes, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

reconheço como satisfeito o crédito reivindicado e, consequentemente, 

julgo extinta a presente execução. Intimem-se as partes. Em seguida, 

arquive-se imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário 

efetuado pela parte devedora e a expressa concordância da parte 

credora, não há interesse recursal de nenhuma delas. Gabriela Fernandes 

C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 09 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012000-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012000-36.2016.8.11.0006. Vistos. Diante do pagamento voluntário do 

valor da condenação, e tendo o reclamante requerido o levantamento dos 

valores, pugnando pela extinção da execução. E ainda, já havendo o 

levantamento total do valor depositado, e não havendo insurgência das 

partes, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

reconheço como satisfeito o crédito reivindicado e, consequentemente, 

julgo extinta a presente execução. Intimem-se as partes. Em seguida, 

arquive-se imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário 

efetuado pela parte devedora e a expressa concordância da parte 

credora, não há interesse recursal de nenhuma delas. Gabriela Fernandes 

C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 09 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001300-18.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001300-18.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GUALTERNEY CAMPOS DE 

MORAIS REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS em desfavor de BANCO PAN. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINARES: PRESCRIÇÃO: 

Sendo a relação jurídica, entre as partes, de trato sucessivo, tendo em 

vista que os descontos mensais ocorriam, pelo menos, a partir de 2014, 

não há falar em prescrição, pois a relação é de trato sucessivo e 

disciplinada pela súmula 85 do STJ. PERÍCIA: Importante ressaltar que é 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica, uma vez que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados, 

dispensa aludido recurso. Indefiro a preliminar. MÉRITO: O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude de descontos, em folha de 

pagamento, que totalizaram o montante de R$ 15.676,64 (quinze mil 

seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) – valores 

atualizados à data da propositura da ação – a partir do ano de 2014, haja 

vista a alegação de que não reconhece a contratação. A Reclamada, em 

sua defesa, alega que não cometeu nenhum ilícito, tendo em vista que os 

descontos efetuados, da parte Reclamante, deram-se devido a regular 

contratação de empréstimo consignado, via cartão de crédito, em 2006, 

com o Banco Cruzeiro do Sul que, após liquidação extrajudicial, em 2013, 

teve sua carteira de contratos de crédito consignado sido adquirida pela 

reclamada. Analisado o processo e os documentos que o instruem, 

verifico que a Reclamada comprovou a existência de relação jurídica entre 

as partes com a juntada de contratos, assinados pelo requerente, com 

faturas de utilização e demonstrativos não havendo razões para se 

declarar a inexigibilidade da dívida ou reparação por danos morais. Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes, ainda que indiretamente, ou seja, após a 

compra da carteira do Banco Cruzeiro do Sul. Em nenhum momento ficou 

demonstrada abusividade no proceder da reclamada. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Importante frisar, que embora o 

artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor 

do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo a parte 

Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. 

Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do 

alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o 

disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas 

relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No que tange à litigância de má-fé, entendo que não 

deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do 

direito constitucional de ação. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES, 

os pedidos da inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 
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pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001321-91.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERMELINDA DE SOUZA DO E SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001321-91.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA ERMELINDA DE 

SOUZA DO E SANTO REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA 

ERMELINDA DE SOUZA DO ESPIRITO SANTO em desfavor de BANCO 

PAN. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento 

Antecipado: No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRELIMINARES: PRESCRIÇÃO: Sendo a relação jurídica, entre as partes, 

de trato sucessivo, tendo em vista que os descontos mensais ocorriam, 

pelo menos, a partir de 2014, não há falar em prescrição, pois a relação é 

de trato sucessivo e disciplinada pela súmula 85 do STJ. PERÍCIA: 

Importante ressaltar que é desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica, uma vez que a semelhança nas assinaturas apresentadas 

nos documentos carreados, dispensa aludido recurso. Indefiro a 

preliminar. MÉRITO: O cerne da controvérsia consiste em analisar a 

ilicitude de descontos, em folha de pagamento, que totalizaram o montante 

de R$ 15.859,75 (quinze mil oitocentos e cinqüenta e nove reais e setenta 

e cinco centavos) – valores atualizados à data da propositura da ação – a 

partir do ano de 2014, haja vista a alegação de que não reconhece a 

contratação. A Reclamada, em sua defesa, alega que não cometeu 

nenhum ilícito, tendo em vista que os descontos efetuados, da parte 

Reclamante, deram-se devido a regular contratação de empréstimo 

consignado, via cartão de crédito, em 2010, com o Banco Cruzeiro do Sul 

que, após liquidação extrajudicial, em 2013, teve sua carteira de contratos 

de crédito consignado sido adquirida pela reclamada. Analisado o 

processo e os documentos que o instruem, verifico que a Reclamada 

comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a juntada 

de contratos, assinados pela parte requerente, com faturas de utilização e 

demonstrativos não havendo razões para se declarar a inexigibilidade da 

dívida ou reparação por danos morais. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes, ainda que indiretamente, ou seja, após a compra da carteira do 

Banco Cruzeiro do Sul. Em nenhum momento ficou demonstrada 

abusividade no proceder da reclamada. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do 

CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal 

previsão legal não é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o 

mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova 

incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser 

julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No que tange à litigância de 

má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, 

do livre exercício do direito constitucional de ação. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES, os pedidos da inicial, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. 

P.I.C. Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001355-66.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001355-66.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARCIO PEREIRA SIMOES 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARCIO 

PEREIRA SIMÕES em desfavor de BANCO PAN. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINARES: PRESCRIÇÃO: Sendo a 

relação jurídica, entre as partes, de trato sucessivo, tendo em vista que os 

descontos mensais ocorriam, pelo menos, a partir de 2015, não há falar 

em prescrição, pois a relação é de trato sucessivo e disciplinada pela 

súmula 85 do STJ. PERÍCIA: Importante ressaltar que é desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica, uma vez que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados, dispensa aludido 

recurso. Indefiro a preliminar. MÉRITO: O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a ilicitude de descontos, em folha de pagamento, que 

totalizaram o montante de R$ 14.833,11 (quatorze mil oitocentos e trinta e 

três reais e onze centavos) – valores atualizados à data da propositura da 

ação – a partir do ano de 2015, haja vista a alegação de que não 

reconhece a contratação. A Reclamada, em sua defesa, alega que não 

cometeu nenhum ilícito, tendo em vista que os descontos efetuados, da 

parte Reclamante, deram-se devido a regular contratação de empréstimo 

consignado, via cartão de crédito, em 2006, com o Banco Cruzeiro do Sul 

que, após liquidação extrajudicial, em 2013, teve sua carteira de contratos 

de crédito consignado sido adquirida pela reclamada. Analisado o 

processo e os documentos que o instruem, verifico que a Reclamada 

comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a juntada 

de contratos, assinados pela parte requerente, com faturas de utilização e 

demonstrativos não havendo razões para se declarar a inexigibilidade da 

dívida ou reparação por danos morais. Dessa feita, o conjunto probatório 
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autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes, ainda que indiretamente, ou seja, após a compra da carteira do 

Banco Cruzeiro do Sul. Em nenhum momento ficou demonstrada 

abusividade no proceder da reclamada. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do 

CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal 

previsão legal não é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o 

mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova 

incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser 

julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No que tange à litigância de 

má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, 

do livre exercício do direito constitucional de ação. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES, os pedidos da inicial, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. 

P.I.C. Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001304-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA ARES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001304-55.2019.8.11.0006. REQUERENTE: AMELIA ARES RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por AMELIA ARES RODRIGUES em face de BANCO BRADESCO 

S/A. Na presente demanda, impetrada em 02/2019, o promovente requer a 

declaração de inexistência de débito no valor de R$ 92.875,27 (noventa e 

dois mil oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), a 

repetição, em dobro, deste valor e indenização por danos morais, a época 

da distribuição. É importante ressaltar que a competência do Juízo é um 

dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda 

que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. Ocorre 

que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico 

pretendido pelo autor. Neste caso o valor supera R$ 92.000,00 (noventa e 

dois mil reais), que a parte autora pretende que seja declarado inexistente, 

deve ser somado a indenização requerida por danos morais e materiais, a 

época da distribuição. Somando-se os valores temos a importância de 

mais de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), como valor da causa, 

que extrapola o teto do Juizado Especial fixado em 40 salários mínimos 

conforme o art. 3º, inciso I da Lei nº 9.099/1995. Diante do exposto, 

CONHEÇO da INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA para 

JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003250-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NIZIO DE BARROS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003250-33.2017.8.11.0006. REQUERENTE: NIZIO DE BARROS COSTA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por NIZIO DE BARROS COSTA em desfavor de BV FINANCEIRA 

S/A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento 

Antecipado: No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO: Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O que se tem de 

relevante, para o deslinde da controvérsia, é que a parte autora sustenta 

que houve negativação indevida de seu nome, uma vez que afirma 

categoricamente, como ponto central da demanda, que em 28/03/2017, 

firmou acordo para pagamento de débitos em atraso, com a reclamada, 

proveniente do financiamento de um veículo, para pagamento em 

10/04/2017, e efetuou o pagamento do débito, mesmo assim foi levado a 

protesto, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pugnando pela 

desconstituição e danos morais. A Reclamada contestou alegando que o 

protesto foi legítimo, por atraso no pagamento, tendo ocorrido em 

03/04/2017, anteriormente ao pagamento (10/04/2017), entretanto a baixa 

do protesto cabe ao reclamante o qual forneceu a carta de anuência. Ora, 

ficou incontroverso que o pagamento foi feito com atraso, não havendo 

falar em ilegalidade no apontamento do débito. Mesmo com a permanência 

do protesto, após o pagamento do aludido financiamento, forçoso 

reconhecer que foi fornecida ao autor a carta de anuência. Ocorre que é 

de responsabilidade do devedor, feito o pagamento, providenciar a carta 

de anuência e procurar o Tabelionato de Protestos e Títulos para solicitar a 

baixa do protesto É o que dispõe o artigo 26, §§1º e 2º da Lei n. 9.492/97, 

como segue: “Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será 

solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer 

interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia 

ficará arquivada. § 1º Na impossibilidade de apresentação do original do 
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título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de 

anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no 

registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo. 

(...)” Logo, para a concessão da reparação pretendida, a parte devedora 

deveria comprovar que procedeu nas diligências para o levantamento do 

protesto, demonstrando nos autos que solicitou a carta de anuência e que 

esta foi negada. O que não ocorreu. Pois a reclamada forneceu a carta de 

anuência para a reclamante. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE, o 

pedido inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010483-30.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CAMPOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010483-30.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JULIANA CAMPOS DE SOUSA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. DECIDO: 

Configura-se abandono da causa a inércia do autor por mais de trinta dias. 

O juiz ordenará a extinção do processo, se a parte, intimada não suprir a 

falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na hipótese, comprovado que 

o reclamante foi intimado ( ID 18230818 – 22/02/2019), para se manifestar 

no feito, em 48h, e tendo permanecido inerte, até 08/03/2019, declaro a 

extinção do feito por abandono. Com relação ao PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS, NO VALOR DE R$ R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), LAVRE-SE CERTIDÃO E A ENCAMINHE 

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O 

DEVIDO PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS 

ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA 

FORMA DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Ante o exposto, conforme art. 485, 

III e § 1º do CPC/15, declaro a extinção do feito por abandono. LAVRE-SE 

CERTIDÃO E A ENCAMINHE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO PARA O DEVIDO PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM 

PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR 

DESTA COMARCA, NA FORMA DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. VALOR 

DE R$ R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001830-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001830-90.2017.8.11.0006. REQUERENTE: WILSON DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por WILSON 

DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e 

§4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do 

Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRELIMINAR: DO VALOR DA CAUSA: Resta evidenciar que o valor dado à 

causa é discrepante daquele pretendido a este título, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, inviabilizada a possibilidade de 

correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado e não tendo sido indicado o valor do 

dano moral perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos 

do art. 292, §3º, do CPC, para o teto admitido nos Juizados Especiais. Fixo, 

portanto, o valor da causa em R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos 

e oitenta reais), correspondente a 40 salários mínimos vigentes à data da 

distribuição da ação. MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui relação jurídica com a reclamada, 

desconhecendo a origem da cobrança que ensejou anotação, junto ao 

SPC/SERASA, no valor de R$ 404,20 (quatrocentos e quatro reais e vinte 

centavos), inscrito em 13/11/2015. A Reclamada fez alegações genéricas 

acerca da relação entre as partes e aplicação do dano moral. No entanto, 

apesar da Reclamada afirmar que a culpa é exclusiva da parte 

promovente, não trouxe aos autos documentos como contrato 

devidamente assinado, áudio de gravação ou se a contratação se realizou 

por meio de "call center". Situação essa que poderia comprovar a 

contratação dos serviços. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Entretanto, saliente-se que o reclamante possuia 

inscrição, anterior a esta, no SPC/SERASA (Id 5542413), datada de 

01/05/2015, razão pela qual entendo pela aplicação da Súmula 385 do STJ, 

afastando a ocorrência de danos morais. Ante o exposto, JULGO, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I: a) PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, o pedido inicia,l para declarar a inexistência do débito, 

negativado pela Reclamada, objeto desse processo, no valor de R$ 404,20 

(quatrocentos e quatro reais e vinte centavos), inscrito em 13/11/2015; b) 

FIXO o valor da causa em R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 125 de 975



oitenta reais), correspondente a 40 salários mínimos à data da distribuição 

da demanda. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao 

débito, ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C. Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001730-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON APARECIDO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001730-38.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GLEISON APARECIDO 

MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por GLEISON APARECIDO MORAES em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINARES: DO VALOR DA CAUSA: 

Resta evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido a este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do 

Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, 

inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso 

concreto, havendo representação técnica por Advogado e não tendo sido 

indicado o valor do dano moral perseguido, o valor da causa deve ser 

corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, para o teto admitido nos 

Juizados Especiais. Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 37.480,00 

(trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais), correspondente a 40 

salários mínimos vigentes à data da distribuição da ação. IMPUGNAÇÃO À 

JUSTIÇA GRATUITA: Deixo de analisar o pedido de impugnação, uma vez 

que alegado em momento inoportuno, sendo que será analisado por 

ocasião de eventual interposição recursal. MÉRITO: Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Novo Código 

de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito e ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O que se tem de relevante, para o deslinde da controvérsia, é que a parte 

autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que afirma 

categoricamente, como ponto central da demanda, que nunca ajustou 

contrato com a parte reclamada, pugnando pela desconstituição dos 

débitos, descritos na inicial, e danos morais. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos a ficha cadastral da parte requerente, que demonstra 

a relação contratual com UC nº 2070323, juntamente com histórico de 

consumo, que comprovam a utilização dos serviços bem como os débitos 

da parte autora. Além disso, de acordo com a prova dos autos, consta 

histórico de utilização dos serviços e pagamento de faturas de cobrança. 

Ora, se houve pagamento, é porque houve contrato. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Importante frisar, que embora o 

artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor 

do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo a parte 

Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. 

Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do 

alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o 

disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas 

relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. Com relação à litigância de má-fé, entendo que não deve 

ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito 

constitucional de ação. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES, os 

pedidos da inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil, e FIXO o valor da causa em R$ 

37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais), correspondente a 

40 salários mínimos à data da distribuição da demanda. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. 

P.I.C. Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005821-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULINO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005821-74.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE PAULINO DA SILVA 

NETO REQUERIDO: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por JOSÉ PAULINO DA SILVA NETO em 

desfavor de VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. A parte autora ingressou 

com ação requerendo indenização por danos materiais, referente a 

devolução de prestações pagas em cotas de consórcio e danos morais. 

Entretanto não estabeleceu o valor que pretende a título de danos morais, 

tampouco demonstrou o valor que pretende ver devolvido a título de danos 

materiais. Nos Juizados Especiais, há necessidade de provimento líquido, 

pois não há previsão do procedimento de liquidação de sentença. De fato, 

em caso de procedência, haverá necessidade de liquidação de sentença. 

Dessa forma, caracterizada a complexidade da demanda e, por 

consequência, a incompetência dos Juizados Especiais. Diante do exposto 

julgo extinto o feito sem julgamento de mérito, com base no art. 51, II da lei 
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9099/95, ante a incompetência absoluta dos JECs para processar a 

demanda proposta desta forma. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ELSON MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000492-81.2017.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITO ELSON MARQUES 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Reconheço a manifestação de mov. Id. 

nº 24458639172, como Embargos do Devedor, posto que incabível a 

impugnação ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais. 

Entretanto, o exeqüente/embargado apresentou os cálculos, em 

consonância com a sentença, a qual o executado sequer recorreu, 

precluindo seu prazo para o questionamento dos índices ali estabelecidos. 

Noto que o embargado demonstrou os cálculos corretos, através de 

planilha, e que não houve excesso de execução. Logo, o valor devido é 

R$ 29.318,84 (vinte e nove mil trezentos e dezoito reais e oitenta e quatro 

centavos). Isto posto: JULGO IMPROCEDENTES os embargos e determino 

o prosseguimento do feito com a expedição do respectivo precatório. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007942-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON MATOS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE OAB - MT23941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINNET MENDES DANTAS OAB - MT0018292A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007942-75.2017.8.11.0006. REQUERENTE: WANDERSON MATOS E 

SILVA REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO 

PANTANAL Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS proposta por 

WANDERSON MATOS E SILVA em desfavor de SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Novo Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito e ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Pretensão cominatória de obrigação de fazer, c/c indenização por danos 

morais e materiais, com pedido de tutela de urgência em caráter 

antecedente. Relatou que, em síntese, ser proprietário de um imóvel, no 

qual faz uso de serviço de fornecimento de água e esgoto por parte 

Requerida, através da Matrícula n. 405027-4. Aduz ainda o Requerente, 

que seu consumo mensal tem valor na média de R$ 27,00 (vinte e sete 

reais), entretanto, apesar de a Requerida cobrar religiosamente pelo 

serviço de distribuição de água, o serviço não tem sido prestado 

regularmente pela Requerida, motivo pelo qual passou a receber o 

fornecimento de água através de caminhão pipa. Prossegue relatando que 

pelo serviço de fornecimento de água por meio de caminhão pipa, a 

Requerida passou a cobrar o valor de R$ 151,00 (cento e cinquenta e um 

reais), totalizando uma conta mensal no importe de R$ 185,37 (cento e 

oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos), valor este que considera 

excessivo, motivo pela qual busca o judiciário. A título de liminar o 

Requerente pede que seja determinado à Requerida que restabeleça 

imediatamente o serviço de fornecimento de água em sua residência. No 

mérito, o Autor requer seja confirmada a liminar deferida, bem como que a 

Requerida seja condenada a restituir o valor de R$ 302,00 (trezentos e 

dois reais), de forma dobrada, cobrados indevidamente, mais indenização 

por danos morais. Foi deferida a medida liminar. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte reclamada, apesar de devidamente citada, não 

compareceu a audiência de conciliação, não apresentou contestação, e 

nem apresentou justificativa plausível. Desta forma deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a omissão da reclamada 

importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não 

induz necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção 

diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. Dos 

autos, há documentos indicadores da verossimilhança das alegações do 

Requerente, primeiro porque restou demonstrado que o fornecimento 

regular não vinha sendo prestado, posto que houve a necessidade de 

caminhão pipa, segundo que o valor cobrado pela “venda de água com 

transporte” é consideravelmente superior a média mensal que o 

Requerente vinha pagando. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar 

e medidas necessárias para cumprimento da mesma, bem como a 

decretação de parcial procedência dos pedidos. Com relação a devolução, 

em dobro, dos valores cobrados pelo caminhão pipa, indefiro, devendo ser 

devolvido de forma simples, uma vez que não ficou configurada má-fé no 

proceder da reclamada. Com relação ao dano moral, a alegada falha na 

prestação do serviço restou demonstrada, pelo autor, não logrando a 

requerida trazer aos autos prova de que o fato ocorreu de forma diversa 

de modo a afastar a verossimilhança das alegações vertidas pela 

requerente. Configurada, portanto, a falha na prestação de serviço 

consistente no modo de fornecimento de água, o que se estendeu por 

longo período. E, tendo em vista que o serviço de fornecimento de água é 

um serviço essencial, configurado o dano moral no caso em tela. No que 

tange ao arbitramento do valor da indenização a título de danos morais 

deve ser levado em conta a necessidade de reparar a vítima pelos 

transtornos suportados, bem como se prestar para dissuadir a repetição 

da prática do ato pelo causador deste, devendo o valor ser compatível 

com as circunstâncias do caso sob análise. Assim, observados os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade frente às circunstâncias 

do caso concreto, arbitro o quantum indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Assim, tenho que a hipótese é de parcial procedência dos pedidos 

da inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES, os pedidos da inicial, para: a) 

CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA concedida (Id. 11573534) para 

determinar à Requerida, ÁGUAS DO PANTANAL – SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL, que restabeleça o fornecimento de água na 

residência da parte autora, cuja matrícula é n. 6/436330-5, no prazo de 03 

(três) dias; b) CONDENAR a reclamada a pagar, a parte autora, uma 
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indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

ser corrigida pelo INPC desde a publicação desta sentença, acrescida de 

juros de 1% ao mês desde a citação; c) CONDENAR a requerida, a 

ressarcir os valores, pagos pelo requerente, de forma simples, no importe 

de R$ 302,00 (trezentos e dois reais), acrescidos de juros moratórios de 

1% ao mês, a partir da citação, e corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir do pagamento, a título de danos materiais Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANEGINO RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001266-14.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANEGINO RODRIGUES LIMA 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A. Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por ANEGINO RODRIGUES LIMA em 

desfavor de GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA E OUTROS (02). As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e audiência de instrução. PRELIMINARES: INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL: Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência pela 

complexidade da matéria, visto que a lide posta nos autos pode ser 

dirimida com base nos elementos probatórios colacionados ao feito, não 

havendo necessidade de se realizar pericia técnica judicial. MÉRITO: Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No mérito, não 

assiste razão à parte autora. Narrou o autor ter comprado um aparelho 

celular junto à requerida, tendo o produto apresentado vício, razão pela 

qual foi encaminhado à assistência técnica autoriza. As reclamadas, por 

sua vez, relataram que foi emitido laudo técnico no qual atribuía o defeito 

do aparelho ao mau uso pela parte demandante, não sendo abrangido pela 

garantia. Além disso, alegaram não ter qualquer responsabilidade pelo 

dano causado ao produto, uma vez que se tratar de culpa exclusiva do 

consumidor. A propósito, tem-se que foi juntado parecer firmado por 

assistência técnica autorizada (Id 4844797) na qual indica que, após 

análise do aparelho celular, constatou-se perda de garantia por uso 

anormal do aparelho através de oxidação o que compromete o 

funcionamento do aparelho, implicando na exclusão da garantia 

(consoante cláusula contatual). Na casuística, é de se constatar que o 

referido laudo indica de maneira esclarecedora que os danos 

apresentados – por culpa exclusiva da parte consumidora – 

comprometeram o funcionamento do aparelho, conclusão esta que em 

nenhum momento restou afastada pela autora, a fim de evidenciar fazer 

jus à indenização postulada. Ora, não acho demasia mencionar que em 

havendo um parecer técnico firmado por agente especializado 

discorrendo que a causa do não funcionamento do celular deu-se a partir 

de danos oriundos de oxidação, não há que se imputar qualquer 

responsabilidade à parte ré pelo alegado defeito na fabricação do 

aparelho. Sobre o tema, mutatis mutandis, é da jurisprudência: Ementa: 

Apelação cível. Ação de indenização de danos morais. Compra de 

aparelho celular. Defeito no produto. Responsabilidade. Ônus da prova. 

Incumbe ao demandante o ônus da prova de que o problema no aparelho 

celular que adquiriu é defeito atribuível ao fornecedor, e julga-se 

improcedente a ação indenizatória quando as demandadas 

desincumbem-se da prova da culpa exclusiva do consumidor, ao deixar o 

produto exposto à umidade, provocando a oxidação. Apelação a que se 

nega provimento. (Apelação Cível Nº 70074908351, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado 

em 27/09/2017) Com efeito, em que pese as alegações da parte 

requerente, compulsando os autos, verifica-se ter restado comprovado, 

através do laudo técnico, que o produto sofreu oxidação do material por 

contato com meio aquoso, fato que acarreta a perda da garantia. Desse 

modo, a demandada desincumbiu-se de seu ônus probatório, previsto no 

inciso II do artigo 373 do CPC, visto que demonstrou fato impeditivo do 

direito do autor, já que evidenciado se tratar de vício excluído da cobertura 

da garantia contratada. No ponto, cumpre referir que o requerente não 

trouxe aos autos qualquer prova – ou até mesmo indício – que pudesse 

ilidir o laudo técnico juntado, motivo pelo qual não pode ser 

desconsiderado. Nesse sentido: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. 

APARELHO CELULAR DANIFICADO. LAUDO TÉCNICO DANDO CONTA DA 

OXIDAÇÃO DE COMPONENTES DO APARELHO. VICIO DECORRENTE DE 

USO INADEQUADO DO PRODUTO. PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO 

ÔNUS DE PROVA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. (Recurso Cível Nº 

71007755432, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 30/08/2018) RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO RESCISÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. VÍCIO DO 

PRODUTO. APARELHO CELULAR. CONSTATAÇÃO DE MAU USO. TELA 

TRINCADA. SITUAÇÃO NÃO COBERTA PELA GARANTIA. LAUDO 

TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO 

PRODUTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007243207, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado 

em 23/11/2017). RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007112717, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira 

Heerdt, Julgado em 28/06/2018) Importante frisar, que embora o artigo 6º, 

VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo a parte Reclamante 

demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. Como é 

sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado 

deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no 

artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Conquanto a 

facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas relações 

consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de minimamente 

provar os fatos constitutivos do seu direito. Assim, tenho que a hipótese é 

de improcedência dos pedidos da inicial. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE, a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 128 de 975



forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007136-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENICLEI SILVANIA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007136-40.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GENICLEI SILVANIA 

NOGUEIRA REQUERIDO: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS 

proposta por GENICLEI SILVANA NOGUEIRA em desfavor de 

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A (SEDIC). As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Novo Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito e ao 

réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões 

de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pretendendo 

atendimento laboratorial, a autora se dirigiu a sede da reclamada, no dia 

12/09/2017, às 16h:50m, tendo permanecido horas no laboratório sem que 

fosse feito cadastro e protocolo de atendimento, tendo retornado no dia 

seguinte, às 06h:56m sendo atendida às 08h:09m, com período superior a 

16h depois de ter feito cadastro com a requerida, o que lhe teria causados 

sérios transtornos. Diante disso, pediu indenização por danos morais. A 

reclamada aduziu que a autora procurou o laboratório no dia 12/09/2017 

buscando realizar um exame em caráter de urgência a pedido de seu 

médico, no entanto, SEM REALIZAR AGENDAMENTO PRÉVIO e, ao chegar 

na unidade posicionou a atendente à cerca da necessidade de realizar o 

procedimento, e esta por sua vez informou que não seria possível marcar 

o exame para aquele mesmo dia em especial pelo horário que já se dava, 

havendo intensa insistência por parte requerente que estava preocupada 

com um possível diagnóstico de câncer de mama. Sensibilizada com a 

situação e diante do fato da autora já estar na unidade, a atendente 

ofereceu a possibilidade de tentar um encaixe, no entanto SEM A 

GARANTIA DE ATENDIMENTO, pois dependia da falta de algum paciente 

agendado, o que prontamente foi aceito. Narrou que, infelizmente, naquele 

dia, nenhum paciente faltou e não foi possível realizar o atendimento da 

autora, porém, com muita gentileza os prepostos da requerida 

sensibilizados com a situação informaram a autora que ela poderia 

retornar no dia seguinte (13/09/2017), que eles garantiriam a realização do 

exame, o que de fato ocorreu. Ora, a reclamante não demonstrou a 

ocorrência de agendamento prévio, apesar de alegar que o site da 

reclamada consta que, “fora do horário normal”, só atende com 

agendamento prévio, não significa que ao chegar ao local encontrará 

espaço para atendimento, pois outras pessoas também podem estar 

aguardando, não sobrando tempo para atendimento de todos e, na 

espécie, mesmo que fosse reconhecido que houve demora no 

atendimento, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Assim, 

não restou demonstrada a existência do alegado dano moral, não tendo 

demonstrado e provado a ocorrência de dor, vexame, sofrimento e 

profundo constrangimento, violadores de direitos da personalidade pela 

espera. Com efeito, em que pese às razões apresentadas, entendo que 

não há como reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma 

situação inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, 

aborrecimentos e preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, 

naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações –, impõe 

perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o 

desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se todos 

quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Não vislumbro que a conduta da Reclamada foi capaz, por si 

só, a ensejar danos morais, devendo ser efetivamente demonstrada caso 

a caso. Nesse sentido, tem se manifestado a Turma Recursal de Mato 

Grosso: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – ILÍCITO QUE NÃO 

ACARRETA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – 

NÃO CARACTERIZADO - PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA - 

SEGUNDA APELAÇÃO - PLEITO PELA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - 

PEDIDO PREJUDICADO ANTE A REFORMA DA SENTENÇA - SEGUNDO 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A simples demora no atendimento, 

por si só, não é capaz de ensejar automaticamente indenização por dano 

moral, sendo necessário, portanto, que o consumidor comprove que a 

situação ocasionou sofrimento extraordinário, além do comum, atingindo 

diretamente sua personalidade. (Ap 53281/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017) 

Com efeito, a situação, nada obstante seja inconveniente e resulte na 

“perda de tempo” daquele que espera, não parece ser capaz de 

desbordar daqueles dissabores indissociáveis à vida cotidiana. A espécie 

não revela qualquer situação excepcional que autorize reconhecer que o 

evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, 

inciso I do Novo CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial. Deixo 

de condenar as partes no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006278-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUDE DAS NEVES MORAIS (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006278-09.2017.8.11.0006. AUTOR(A): RUDE DAS NEVES MORAIS RÉU: 

MUNICIPIO DE CACERES VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por RUDE DAS 

NEVES MORAIS em face de MUNICÍPIO DE CÁCERES, alegando que na 

data de 07/11/2016 transitava de bicicleta pela Rua Tuiuiu entrando na Rua 

dos Operários, e para evitar que um veículo o atingisse, desviou do 

mesmo, porém, caiu em um buraco existente na via, caindo ao solo, 

batendo o rosto no meio fio. Em decorrência do referido acidente, o 

requerente quebrou o maxilar (queixo e perto da orelha lado direito) e 

perdeu dois dentes. Além disso, mesmo após cirurgia realizada devido ao 

acidente que sofreu não consegue se alimentar e sente frequentes dores 

na região bucal. Narra que o fato ocorreu em frente ao Bar do Jezão, mais 

precisamente na Rua Tuiuiu esquina com a Rua dos Operários. Havia um 

buraco a céu aberto, sem qualquer sinalização de sua presença, pondo 
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em risco a vida dos transeuntes. Se a Administração Pública fosse menos 

negligente o acidente poderia ter sido evitado. Prossegue relatando que 

por conta do acidente, o autor permaneceu afastado das atividades 

laborais pelo período de quinze dias O Requerido arguiu falta de interesse 

de agir da Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela 

conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na 

provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se 

inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial 

postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido binômio 

socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se no reconhecimento dos danos morais e 

meteriais sofridos por ela. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Deste modo, 

REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Reclamado. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Passo à análise do mérito. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Em sua contestação, a Requerida 

sustenta que não concorrreu para o evento danoso, já que o acidente se 

deu, por uma terceira pessoa que qause atingiu a reclamante, quando 

transitava pela via pública, desta froma, não há como ser responsabilizada 

por tais fatos. Para configuração de responsabilidade civil extracontratual, 

há necessidade de se comprovar os seguintes requisitos: culpa, dano e 

nexo causal entre eles. Analisando detidamente o conjunto probatório dos 

autos, conclui-se que o sinistro ocorreu por culpa do Requerido, 

resultando em dano à autora. A autora juntou aos autos documentação 

médica que comprovam sua internação hospitalar (ID 10267338), bem 

como despesas médicas no (ID 10267357), no importe de R$ 4.800,00 

(quato mil e oitocentos reais), comprovando a existência dos danos 

materiais. Desnecessária, portanto, a demonstração processual da 

ocorrência de abalo psicológico, tratando-se, pois, de dano moral in re 

ipsa. Subsiste, pois, o dever de a ré indenizar a parte autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da ré e da exemplaridade. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR PROCEDENTE o pedido 

da exordial a fim de: a) CONDENAR a Requerida a pagar a título de danos 

materiais, a importância de R$ 4.800 (quatro mil e oitocentos reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do 

CTN, contados da citação válida,; b) CONDENAR a reclamada a pagar à 

parte reclamante, a título de lucros danos estéticos, o valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação válida; c) CONDENAR a reclamada 

a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% a.m. e correção monetária a partir desta data (súmula 

362 do STJ), e o faço com resolução do mérito a teor do art. 487, I CPC. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, forte no art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 31 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001807-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON BENACCHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001807-47.2017.8.11.0006. REQUERENTE: NILTON BENACCHIO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, 

consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, em 

correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 1 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001789-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN ESTEFFENI FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001789-26.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RUAN ESTEFFENI FERREIRA 

LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, 

consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, em 

correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 
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CÁCERES, 1 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA DA GAMA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000639-10.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CLEIDE APARECIDA DA 

GAMA COSTA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A autora, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, em correição. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 1 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001784-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZ GOMES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001784-04.2017.8.11.0006. REQUERENTE: TOMAZ GOMES DA CUNHA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por TOMAZ GOMES DA 

CUNHA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de por um débito no valor de R$ 181,56 (cento e oitenta 

e um reais e cinquenta e seis centavos). No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O Requerido arguiu falta de 

interesse de agir da Reclamante. O interesse processual deve ser aferido 

pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, 

necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, 

a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 
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prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) DETERMINAR a que a reclamada 

faça a retirada do nome do reclamante dos orgãos de proteção ao crédito; 

c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 4. 000,00 (quatro mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 1 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001716-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001716-54.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CHAVES REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por LUIZ CHAVES em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando que a Requerida inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito, contudo, desconhece o débito em questão, razão pela qual a 

negativação é indevida. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. REJEITO o pedido da parte autora 

de extinção do processo por necessidade de perícia, tendo em vista, o 

contrato acostado pela parte reclamada, na qual consta assinatura da 

parte autora, sendo tal assinatura idêntica aos documentos juntados pela 

própria parte autora. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou contrato assinado 

pela parte autora, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. 

Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. Outrossim, não há 

nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, corroborando que inexiste 

fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu 

de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das 

faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano 

moral em favor do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa 

exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade do 

fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, 

da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme 

a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas 

de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim 

ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede 

de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois 

bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Sentença publicada 

eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 1 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001946-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MAGALHAES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CORDOVA FRANCA OAB - MT19999/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001946-96.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOANA MAGALHAES E 

SILVA REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO 

PANTANAL Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

inxistência DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e materiais 

proposta por JOANA MAGALHÃES E SILVA em desfavor ÁGUAS DO 

PANTANAL- SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL alegando que no dia 

22 de fevereiro de 2017, a autora chegou em sua residência, por volta de 

20h00min, quando foi dar banho em suas filhas, deparou-se que não havia 

água nas torneiras. Informa que verificou que os funcionários da ré 

haviam deixado uma notificação por baixo da porta (anexa), mas que não 

especificava as informações necessárias. A autora ficou sem o 

abastecimento de água do dia 22 de fevereiro ao dia 01 de março, 

pensando que não estava tendo abastecimento de água para aquela 

região em que mora Narra, ainda, que no dia 01 de março foi até o 

estabelecimento da ré, sendo informada que haviam cortado o 

abastecimento de água da residência devido ao lacre do cavalete estar 

violado, e que para ser religada, deveria pagar uma multa no valor de R$ 

334,80 (trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), devendo ser 

paga em três parcelas de R$ 111,60 (cento e onze reais e sessenta 

centavos), sendo somadas as faturas dos meses seguintes. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 
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provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar os fatos extintivos de sua reponsabilidade, assim, incumbia à 

Requerida comprovar a irregularidade do hidrômetro. A Requerida 

apresentou contestação argumentando que o procedimento adotado foi 

regular, ante a identificação de violação do hidrômetro. Aduz que não há 

necessidade da presença da titular da unidade para realizar o 

procedimento, conforme regulamento da Requerida. Ocorre que a 

Requerida não demonstrou a irregularidade suscitada. Ainda, confirma que 

o procedimento foi realizado de forma unilateral, sem a presença do 

consumidor e sem realizar a notificação para possibilitar o direito à ampla 

defesa. A realização do referido procedimento deve ser realizado de 

forma transparente, na presença do consumidor. Se equivoca a Requerida 

ao mencionar que ao fazê-lo sem a notificação da titular da unidade 

consumidora o fez de acordo com seu regulamento, pois, este dispõe 

taxativamente: Art.: 115: O servidor assumirá inteira responsabilidade pelo 

auto de infração por ele lavrado, ficando a penalidade no caso de dolo ou 

culpa. O servidor deverá efetuar a notificação com testemunha, quando o 

infrator se recusar a assinar a notificação , que poderá ser outro 

funcionário da SAEC ou terceiros ali presentes. (grifei). Portanto, o 

regulamento não desobriga a notificação do infrator, para que seja 

garantido o direito à ampla defesa e contraditório, o que não foi feito no 

caso. Assim, verifico a falha na prestação dos serviços da reclamada, 

porquanto não observou o contraditório e ampla defesa no procedimento 

de apuração de irregularidade no hidrômetro. Há ainda de ser observado 

neste caso que meses antes a autora comunicou vazamento à Requerida 

que não providenciou os reparos. Desta feita, não observado o disposto 

no Regulamento dos Serviços de Saneamento Ambiental de Cáceres, 

mormente a ausência de notificação da autora para exercer seu direito de 

recurso e ampla defesa, caracterizando procedimento unilateral, não deve 

a pretensa multa subsistir. A responsabilidade da Requerida é objetiva, 

respondendo pelos danos causados ao consumidor independente de 

culpa. Tenho que, considerando o transtorno sofrido pela parte 

Reclamante, e o caráter punitivo-pedagógico aplicado aos Reclamados, 

que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais, conforme entendimento jurisprudencial da Turma Recursal 

dos Juizados Especiais de Mato Grosso em caso semelhante: RECURSO 

INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA .APLICAÇÃODE MULTAPOR 

IRREGULARIDADENO CAVALETEE CORTE NO SERVIÇO. PROVAS DE 

IRREGULARIDADES NO MEDIDOR PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL 

SEM A PARTICIPAÇÃODO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA 

AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS 

DE PROPORCIONALIDADEE RAZOABILIDADE.RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Inominado: 1003033-19.2016.8.11.0040. Juiz Relator: Edson Dias 

Reis. Data do Julgamento: 14.12.2017) A suspensão do fornecimento de 

agua é incontroverso. Desta feita, evidenciada a falha na prestação dos 

serviços, restando claro a existência do nexo causal entre a conduta da 

reclamada e as consequências sofridas pelo reclamante com a 

interrupção indevida do fornecimento de serviço de caráter essencial, 

entendo que se torna justa a indenização moral pleiteada, já que a mesma 

decorre de responsabilidade objetiva. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DECLARAR a inexigibilidade do débito cobrado; 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante a título de danos 

morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil; CONDENAR a 

reclamada ao pagamento a autora do valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) por danos materiais quantia a ser corrigida pelo INPC desde a data 

do fato e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de janeiro de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011223-56.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO PEDRINO GUEDES (REQUERENTE)

SERSINA SEBASTIANA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA CHEIDDE DA GRACA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011223-56.2013.8.11.0006. REQUERENTE: SERSINA SEBASTIANA DE 

MACEDO, AROLDO PEDRINO GUEDES REQUERIDO: SANDRA MARIA 

CHEIDDE DA GRACA Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do art. 

38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a 

questão posta em Juízo. DECIDO. O autor, devidamente intimado, a 

informar quanto o prosseguimento da execução, no entanto, quedou-se 

inerte, impondo-se a extinção do processo, que não pode eternizar-se no 

tempo por omissão do Reclamante. Ante o exposto, nos termos do art. 

485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, 

determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de março de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011603-79.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DIVINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CALLEB KAELISTON ROMERO OAB - MS16235 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 133 de 975



UNIVERSO ONLINE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011603-79.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: CLEUZA DIVINA DA SILVA 

EXECUTADO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e 

decidir a questão posta em Juízo. DECIDO. O autor, devidamente intimado, 

para dar prosseguimento do feito, assim como manifestar quanto o alvará 

expedido, no entanto, quedou-se inerte, impondo-se a extinção do 

processo, que não pode eternizar-se no tempo por omissão do 

Reclamante. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento 

após o trânsito em julgado. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de março de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006930-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSMAR BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006930-26.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DEUSMAR BISPO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por DEUSMAR BISPO DOS SANTOS em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito de R$ 103,93 (cento e três reais e 

noventa e três centavos). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assisti razão à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome da autora fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. A 

autora não pode ser prejudicada pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DETERMINAR que a reclama efetue a retirada do 

nome da Requerente dos orgão de proteção ao crédito; b) DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da 

demanda; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título 

de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 29 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001609-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN THAIS TIECHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001609-10.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VIVIAN THAIS TIECHER 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por VIVIAN THAÍS TIECHER SIMIÃO em face de MUNICÍPIO DE 

CÁCERES. Diz, em síntese, que é servidora pública municipal exercendo o 

cargo de Técnica de Enfermagem no setor do Pronto Atendimento Médico 

(PAM) e que faz jus ao adicional de insalubridade, no ID 21037851 juntou 

aos autos laudo perícial realizado no seu local de trabalho. O Requerido 

contestou alegando ausência de norma local prevendo a concessão do 

referido adicional de insalubridade, bem como não se manifestou sobre o 

laudo acostado no ID 21037851. Pois bem. Em análise aos autos, entendo 

que é caso de procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional 

de remuneração às atividades insalubres previsto expressamente no art. 

7º, XXIII da Constituição da República de 1988, trata-se de norma de 

eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, 

necessitando de lei infraconstitucional que discipline e regulamente a sua 

aplicabilidade. A citada norma constitucional é regulada, em âmbito 
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municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o direito de 

adicional de insalubridade para os casos em que a atividade exponha o 

servidor a risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que trabalham 

em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou 

com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do 

cargo efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou neutralização da 

insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medidas que conservem o 

ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. II – com o 

fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização 

de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a 

intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. §2º O exercício do 

trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância 

estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional 

respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 

10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a 

classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em interpretação literal 

do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação 

local específica que complemente a respectiva norma legislativa, há a 

possibilidade do preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições 

estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a 

matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 15 

do Ministério do Trabalho, especificamente o seu anexo nº 14 na qual 

define as atividades que fazem jus ao adicional de insalubridade, 

conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES (...) 

15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo 

com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de 

adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a: (...) 

15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio; (...)” 

“ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, de 12 de novembro 

de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das atividades que envolvem 

agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação 

qualitativa. (...) Trabalhos e operações em contato permanente com 

pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: - hospitais, 

serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação 

e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, 

bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 

previamente esterilizados); (...)” Do laudo pericial acostado ao ID 

21037851 , resta caracterizada a insalubridade em grau médio (20%) pela 

exposição da parte autora a risco biológico de forma habitual e 

permanente. Desse modo, concluindo o laudo como insalubre o ambiente 

laboral e os agentes biológicos manuseados pela parte autora, bem como 

estando enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as 

respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, é de se reconhecer o direito 

ao pagamento do adicional de insalubridade à parte enquanto perdurarem 

as condições de trabalho nocivas à saúde. Assim também, deve o 

Município ser obrigado a fornecer os equipamentos de proteção individual, 

sendo certo que uma vez constatada sua eficácia para o resguardo da 

saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá ser suspenso. Nesse 

sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. 

PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 01. 

Comprovado que as atividades habituais do servidor são nocivas à saúde, 

tem ele direito ao adicional de insalubridade nos termos da legislação do 

ente federado a que se encontrar vinculado. 02. Não prevendo a lei a 

incorporação aos vencimentos do servidor, o adicional de insalubridade é 

devido enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. O 

pagamento poderá ser suspenso, entre outras situações, quando 

comprovados o uso de equipamento de proteção individual e a sua 

eficácia para o resguardo da saúde do servidor. (TJ-SC - Apelação Cível 

AC 20120115580 SC 2012.011558-0 (Acórdão), Data de publicação: 

27/08/2012). Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta JULGO 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da 

Lei Complementar Municipal nº 94/2011 para: a) CONDENAR o Município de 

Cáceres –MT a pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por 

cento) sobre o vencimento base do servidor, incorporando à sua 

remuneração; b) CONDENAR ao pagamento retroativo, excluído o período 

alcançado pela prescrição quinquenal, até enquanto perdurarem as 

condições de trabalho nocivas à saúde, bem como os valores pretéritos 

devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos 

das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; Processo não sujeito ao reexame 

necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003396-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ESTRADA DE CARVALHO (REQUERIDO)

ANA LADICE CARVALHO MESQUITA GARCIA CORREA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI OAB - MT0010708A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003396-74.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALEXANDRE AUGUSTO 

VIEIRA REQUERIDO: ROSANGELA ESTRADA DE CARVALHO, ANA 

LADICE CARVALHO MESQUITA GARCIA CORREA Dispensado o relatório 

conforme disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇAÕ POR DANOS MORAIS proposta por ALEXANDRE AUGUSTO 

VIEIRA em face de ROSANGELA ESTRADA DE CARVALHO e ANA 

LADICE CARVALHO MESQUITA GARCIA, alegando que as Requeridas são 

responsáveis solidarias pelo inadimplemento de um contrato de aluguel. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito, nos termos do artigo 373 do CPC. Provar significa a demonstração 

de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo. A prova deve 

convencer; aquela que apenas indica remota possibilidade, não satisfaz o 

julgador que necessita, para formar seu convencimento, de provas 

escorreitas na demonstração dos fatos alegados na inicial. O ônus da 

prova parte do princípio que toda afirmação precisa de sustentação, de 

provas para ser levada em consideração, e quando não são oferecidos, 

essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada 

em um raciocínio lógico. Segundo o Código de Processo Civil, ônus da 

prova é o encargo atribuído pela lei a cada uma das partes de um 

processo, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse 

para as decisões a serem proferidas. O ônus da prova incumbe ao autor, 

quanto ao seu direito. Todavia, o autor não comprovou os fatos alegados, 

qual seja que as Requeridas estejam em inadimplemento contratual, haja 

vista que como lastro probatório juntou aos autos, um contrato no qual 

inexiste a assinatura das partes concordando com as cláusulas 

existentes neste. Como também, uma conversa realizada no aplicativo de 

mesagens whatsapp, onde em nenhum momento da conversa, resta 

demostrado os valores que o Requerente pleteia neste processo. Desta 

forma, as alegações do Requerente carecem de rebustes de provas. Ante 

o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 
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OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 2 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005486-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANE GABRIELA SILVA DE LIMA OAB - MT20494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005486-55.2017.8.11.0006. INTERESSADO: DEMIS ROGERIO RODRIGUES 

COSTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS ajuizada por DEMIS 

ROGERIO RODRIGUES COSTAS em face de MUNICÍPIO DE CÁCERES, 

alegando que ingressou no serviço público em 22/03/2010 por meio de 

concurso público, para o cargo de assistente administrativo, com carga 

horária de 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais. Relata 

que em todos esses anos de prestação de serviço público sempre laborou 

a mais do que sua carga horária de trabalho, conforme demonstra nos 

cartões de ponto juntados ao processo. Por fim, requer a condenação do 

Município no pagamento das horas extras, mês a mês, assim entendidas 

as excedentes da 8ª diária e 40ª semanal, acrescidas do adicional legal de 

50% conforme disposto na Lei nº 25/1997, bem como a integralização ao 

salário para todos os efeitos legais; a repercussão das horas extras no 

repouso semanal remunerado, nas férias, no décimo terceiro; juros e 

correção monetária na forma da lei Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Passo à análise do mérito. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O 

Requerido em sede de contestação reconheceu o direito adquirido do 

Requerente, pugando pelo pagamento daquilo que é devido ao reclamante. 

É assegurada constitucionalmente a jornada de trabalho de 08 horas 

diárias e 44 horas semanais para trabalhadores urbanos, sendo que 

qualquer trabalho acima do fixado na Constituição Federal importará em 

prorrogação da jornada, devendo o empregador remunerar o serviço 

extraordinário superior, no mínimo, em 50% à hora do normal. Nesse 

sentido, conforme dispõe a Constituição Federal, no seu título acerca dos 

direitos sociais, no art. 7º, vejamos: Art. 7º São direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 

quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a 

redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; 

(...) XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 

cinquenta por cento à do normal; Frisa-se que o Autor é servidor público 

municipal, regido pela Lei Complementar nº 25/1997, que dispõe que a 

carga horária dos servidores será de 40 (quarenta) horas semanais. 

Assim, em virtude de trabalhar acima da jornada de trabalho pactuada o 

Autor tem o direito de receber as horas extras laboradas, conforme, 

inclusive, Lei Complementar nº 25/1997, que dispõe sobre o Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos do Município de CáceresMT: Art. 27. Os 

ocupantes de cargos de provimento efetivo ficam sujeitos a 40 (quarenta) 

horas semanais de trabalho, salvo quando houver outra Lei que 

estabeleça horário específico. Estabelece também o art. 27 da Lei nº 

25/1997: “os ocupantes de cargos de provimento efetivo ficam sujeitos a 

40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo quando houver outra Lei 

que estabeleça horário específico”. A lei nº 25/1997, que trata do regime 

jurídico dos servidores públicos do Município de Cáceres, estabelece o 

adicional pela prestação de serviço extraordinário, conforme seu artigo 

158 , vejamos: Art. 158 Além do vencimento e das vantagens previstas 

nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e 

adicionais: V – adicional pela prestação de serviço extraordinário; Ainda 

sobre este tema, o artigo 171 da lei mencionada estipula que: Art. 171 O 

serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% 

(cinquenta por cento) em reação à hora normal de trabalho. Diante da 

leitura dos artigos supramencionados, conclui-se que toda vez que o 

servidor prestar serviços após esgotar-se a jornada de trabalho haverá 

trabalho extraordinário, que deverá ser remunerado com o adicional de, no 

mínimo, 50% superior ao da hora normal, entendimento esse pacífico junto 

às cortes pátrias, vejamos: FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECLAMATÓRIA 

TRABALHISTA. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. COMPETÊCIA DA JUSTIÇA 

COMUM. HORAS EXTRAS. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO DEVIDA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS. 1 

– A duração normal do expediente de trabalho em repartição pública não 

poderá exceder a oito horas diárias ou quarenta horas semanais, admitida 

a compensação e a redução de jornada mediante acordo ou convenção 

coletiva. 2 – Demonstrada, todavia, a ocorrência de jornada extraordinária 

de trabalho, e, de outro lado, inexistindo acordo ou convenção quanto a 

alegada compensação, deve haver o pagamento das horas extras 

trabalhadas, segundo dispuser a lei específica. (58589 SC 1998.005858-9, 

Relator: Eládio Torret Rocha Data de Julgamento: 27/10/1999, Segunda 

Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação cível n. 98.005858- 

9, de Mafra.) Assim sendo, por todo exposto anteriormente bem como 

pelos documentos trazidos aos autos, o Autor faz jus as horas extras 

trabalhas e não remuneradas. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: JULGAR PROCEDENTE o pedido da exordial a fim 

de: a) CONDENAR ao pagamento, mês a mês, das horas extras, assim 

entendidas as excedentes da 8ª diária e 40ª semanal, remuneradas com 

adicional legal de 50% conforme disposto na Lei nº 25/1997; b) 

CONDENAR Requerida ao pagamento das horas extras, com o respectivo 

adicional de 50%, bem como seus reflexos nas férias integrais e 

proporcionais + 1/3, 13º salários, DSR’s, devidamente atualizados com 

juros e correção monetária. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, forte no art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 2 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004965-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIA QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (REQUERIDO)

MENDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004965-13.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VALDENIA QUEIROZ DA 

SILVA REQUERIDO: DIRETOR DO DETRAN/MT, MENDES DE OLIVEIRA E 

CIA LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS ajuizada por VALDÊNIA QUEIROZ DA SILVA em face de 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN 

e MENDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA – ME (AUTOESCOLA MENDES) 

alegando que teve sua primeira CNH cassada (no período em que estava 

com a habilitação provisória) e por isso iniciou um processo para retirar 

uma nova CNH, em Fevereiro de 2015, em uma autoescola localizada na 

cidade de Corumbá/MS, na qual realizou os exames necessários, bem 
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como o teste teórico, tendo sido considerada apta em todos. Contudo, a 

Requerente, que à época era militar, foi transferida para Cáceres/MT antes 

de finalizar o processo de habilitação, transferindo-o para a Auto Escola 

Mendes, também em Cáceres/MT. Consta em documento apresentado pela 

Requerente que o reinicio do processo se deu no dia 07/08/2015, e que o 

teste prático foi realizado no dia 05/08/2016, bem como a divulgação do 

resultado, onde a requerente constou como apta. Contudo, a CNH não foi 

liberada. Relatou a Requerente que ao ser questionado sobre o motivo da 

não liberação, o DETRAN informou primeiramente, através de e-mail 

enviado à Auto Escola Mendes, que a mesma havia tido sua CNH cassada. 

Após alegar que havia iniciado o processo para a retirada de uma nova 

Carteira e que não pretendia reaver a Carteira cassada, o DETRAN enviou 

um segundo e-mail informando que a liberação não poderia ser feita por 

que faltava o “termo de responsabilidade”. Enviado o termo devidamente 

preenchido e assinado, a Auto Escola recebeu um terceiro e-mail 

informando que a Carteira não poderia ser enviada por que o prazo para a 

conclusão do processo (um ano após o início) havia sido extrapolado. 

Nota-se, então, que o DETRAN não manteve uma única justificativa para a 

retenção na CNH da Requerente, apontando em cada e-mail um motivo 

diverso do alegado em e-mail anterior. O fato é que a Requerente se viu 

obrigada a transferir o processo para outro Estado, o que, tendo em vista 

as questões burocráticas, demanda um longo período de tempo. Além 

disso, a realização do teste prático foi adiada devido a uma greve ocorrida 

no DETRAN, o que acabou por atrasar a finalização do processo. 

Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, 

além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

ACOLHO o pedido de preliminar de Ilegitimidade passiva da parte 

reclamada MENDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME, haja vista, que pode-se 

constatar a partir dos documentos acostados pelo Requerido, que a 

prestação de serviço a qual foi contratada se deu integralmente cumprida 

tendo em vista que o teste prático foi realizado no dia 05/08/2016, bem 

como a divulgação do resultado, onde a requerente constou como apta, ou 

seja, dois dias antes do vencimento do prazo de aproveitamento de sua 

habilitação. Que toda a tramitação seguiu na legislação vigente do 

DETRAN/MT, e que se a habilitação não foi por demora e atrasos do 

próprio orgão. O DETRAN é o órgão central do sistema estadual de 

transito, possuindo forma de autarquia, com autonomia administrativa e 

financeira, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do dispõe o art. 

37, § 6º, da Constituição Federal: “Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” O 

Requerido argumenta em sua contestação que não houve tempo hábil para 

emissão de sua CNH dentro do prazo estabelecido pela legislação, motivo 

pelo qual não houve a entrega da carteira à Requerente. Aduz ainda, que 

a Reclamante procrastinou por quase 1 ano a realização do exame 

prático, deixando transcorrer in albis os prazos do processo, e agora quer 

imputar ao DETRAN/MT cerceamento de direitos. Ao deixar de fazê-lo, 

evidente que houve falha em sua prestação de serviço, cuja poderia gerar 

prejuízos de ordem financeira a autora. Assim, a Reclamante faz jus a uma 

compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, visto que se 

sujeitou a uma situação vexatória, inegavelmente experimentando 

sensações que não podem ser consideradas mero aborrecimento 

corriqueiro. Comprovada a existência do dano e do nexo causal e ausente 

excludente capaz de afastar a responsabilidade civil, identificados os 

elementos necessários á configuração do dever de indenizar, restando 

apenas fixar o quantum. Nesta senda, se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação 

do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza 

moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. ACOLHO a 

preliminar de ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do 

processo sem resolução do mérito em relação ao requerente MENDES DE 

OLIVEIRA E CIA LTDA ME, nos moldes do art. 485, VI do CPC. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para: a) 

CONDENADO o DETRAN-MT a emitir a CNH (Carteira Nacional de 

Habilitação) da requerente, uma vez que a mesma realizou todas as 

provas e exames necessários, estando apta a obtenção da CNH; b) 

CONDENAR o requerido a pagar para a parte autora a importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e 

correção monetária a partir desta data; Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, 

CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz 

Leigo Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 1 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005370-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER RODRIGUES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES OAB - MT24210/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005370-49.2017.8.11.0006. REQUERENTE: WEDER RODRIGUES MENDES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A autora, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 15 de 

janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005458-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA DE OLIVEIRA MIRA CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 
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1005458-87.2017.8.11.0006. Proc. n. 1005458-87.2017.8.11.0006. Vistos, 

etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública do Município 

de Cáceres, postula a incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição 

da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência. 

Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Cáceres, com a publicação do Decreto nº 297 de 22 de junho de 2005 e 

do Decreto nº 222 de 28 de abril de 2006, efetivara a reestruturação. A 

ação foi proposta passados mais de cinco anos da vigência da lei que 

reestruturou a carreira. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato 

sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 05 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Gabriela 

Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cáceres, 21/01/2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005503-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANYR DOS PASSOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005503-91.2017.8.11.0006. Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte 

autora, servidora pública do Município de Cáceres, postula a incorporação 

do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas 

reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, 

decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em 

URV. Extrai-se da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no 

mérito, a defesa da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, o Município de Cáceres, com a publicação 

do Decreto nº 297 de 22 de junho de 2005 e do Decreto nº 222 de 28 de 

abril de 2006, efetivara a reestruturação. A ação foi proposta passados 

mais de cinco anos da vigência da lei que reestruturou a carreira. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 
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moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Gabriela 

Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cáceres, 21/01/2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/06/2019, DJe 10/06/2019).
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RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 
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Parte(s) Polo Passivo:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007533-02.2017.8.11.0006. INTERESSADO: JEAN DA SILVA CRUZ 

REQUERIDO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

JEAN DA SILVA CRUZ em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO alegando 

que se inscreveu no Concurso Público para provimento de vagas e 

formação de cadastro de reserva da UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – UNEMAT, implementado pelo edital nº 01/2013, na qual 

concorreu à 01 (uma) vaga disponibilizada para área denominada 

“GEOGRAFIA HUMANA” do Campus Universitário de Colíder-MT, sendo ao 

final classificado na 11ª colocação. O referido concurso foi regularmente 

realizado e seu resultado HOMOLOGADO, e publicado no DOE/MT do dia 

23 de dezembro de2013. Ressalta-se que dos candidatos aprovados para 

a área mencionada, foram convocados para tomar posse na área 

disponibilizada no certame, o 1º colocado (aprovado) e os classificados 

até a 7ª colocação, conforme documento anexo. Ou seja, a Administração 

Pública já ocupou de dar provimento aos sete primeiros colocados do 

concurso, sendo que os demais, estariam então de posse de mera 

expectativa de direito à nomeação, sendo assim, no aguardo do juízo de 

conveniência e oportunidade das autoridades coatoras, em lhes nomear 

ou não, de acordo com a disponibilidade de vagas na UNEMAT. A liminar 

pleiteada pela parte autora foi indeferida, conforme ID 15870428. O Estado 

de Mato Grosso em peça contestória teceu argumentação afirmando que a 

parte autora não logrou aprovação dentro do número de vagas oferecidas 

pelo edital, restando evidente que somente foi classificado no concurso 

público em questão, mas não aprovado dentro do número de vagas, de 

modo que passou a ocupar cadastro de reserva e consequentemente, 

detém somente mera expectativa de direito à nomeação, consoante 

remansoso entendimento jurisprudencial. A Fundação Universidade do 

Estado de Mato Grosso – Unemat em sede de contestação afirmou que é 

pacífico o entendimento da doutrina e jurisprudência de que a posição 

classificatória de candidato fora do número das vagas ofertadas em edital 

gera mera expectativa de direito, não conferindo ao candidato direito 

subjetivo à nomeação. Ademais, o candidato ficará sujeito ao juízo de 

conveniência e oportunidade da Administração Pública, competindo a ela, 

dentro de seu poder discricionário, nomear os candidatos aprovados de 

acordo com a sua conveniência e oportunidade. O surgimento de vaga, 

dentro do prazo de validade do concurso, não vincula a Administração, 

que em seu juízo de conveniência e oportunidade, pode aproveitar ou não 

os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital. 

É o breve relato. Decido. Tratando-se de matéria que independe da 

produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, incisos I 

e II, do Código de Processo Civil. Primeiramente, vale ressaltar que direito 

liquido e certo a nomeação tem somente aqueles aprovados dentro do 

número de vagas previstas em edital, o que não é o caso da Requerente. 

Para aqueles aprovados em cadastro de reserva, o direito a nomeação 

surge com a comprovação de existência de vaga disponível, ocorrência 

de contratação temporária precária e quebra de ordem classificatória, o 

que também é o caso dos autos. Assim é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS 

PELO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA 

EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS NA ESPECIALIDADE PARA A 

QUAL CONCORREU. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. 1. O 

Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que os candidatos 

aprovados em posição classificatória compatível com as vagas 

estabelecidas em edital possuem direito subjetivo a nomeação e posse 

dentro do período de validade do concurso, não havendo mera 

expectativa de direito. 2. A jurisprudência do STJ também pacificou-se no 

sentido de que o candidato deixa de ter mera expectativa de direito para 

adquirir direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi 

habilitado, caso se comprove: a) quebra da ordem classificatória, b) 

contratação temporária para preenchimento de vagas existentes ou c) 

surgimento de novas vagas, seja por criação de lei ou por força de 

vacância durante o prazo de validade do certame. 3. É cediço nesta Corte 

Superior que a ação de Mandado de Segurança é meio constitucional 

posto à disposição do cidadão para a proteção de direito líquido e certo 

lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. Não demonstrada de 

plano a lesão ou ameaça, o pedido deve ser indeferido. 4. Na análise 

detida dos autos, verifico que a ora agravante não comprovou 

efetivamente ter havido criação de novas vagas, durante a validade do 

concurso, na especialidade para a qual concorreu a interessada, 

tampouco a preterição da candidata em sua ordem de nomeação, não 

existindo, evidentemente, comprovação da violação de seu direito pessoal. 

4. Diante da ausência de prova pré-constituída suficiente à demonstração 

da liquidez e certeza do direito invocado, a denegação da segurança é 

medida que se impõe, não merecendo reforma o acórdão impugnado. 5. 

Agravo Regimental não provido. (AgRg no RMS 47910 / RJ Agravo 

Regimental No Recurso Em Mandado De Segurança 2015/0066777-1. 

Ministro HERMAN BENJAMIN. 1ª Turma. Data de Julgamento: 26/05/2015. 

Data de Publicação: DJE 30/06/2015).” “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO 

JUDICIÁRIO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO 

EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS 

DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que o 

candidato aprovado em concurso na condição de cadastro de reservas 

deixa de ter mera expectativa de direito para adquirir direito subjetivo à 

nomeação para o cargo a que concorreu e foi habilitado, caso se 

comprove: a) quebra da ordem classificatória, b) contratação temporária 

para preenchimento de vagas existentes ou c) surgimento de novas 

vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância durante o prazo 
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de validade do certame. 2. No caso concreto, a candidata, classificada 

como 1a. excedente a integrar o cadastro de reservas, logrou comprovar 

o surgimento de vaga apta a sua nomeação apresentando termo de 

desistência da assunção do cargo por outra candidata melhor 

classificada. Ocorre que tal documento apresenta data de apenas 2 (dois) 

dias anteriores a expiração do prazo de validade do concurso e não foi 

protocolado junto a Administração, pelo que não podia surtir efeitos quanto 

a nomeação de candidatos seguintes, descaracterizando possível 

omissão ilegal da Administração. 3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg 

no RMS 39151/MG Agravo Regimental No Recurso Em Mandado De 

Segurança 2012/0201573-3. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. 

2ª Turma. Data de Julgamento: 15/03/2016. Data de Publicação: DJe 

30/03/2016).” No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial do 

Estado de Mato Grosso, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

LIMINAR INDEFERIDA - CONCURSO PÚBLICO - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS - APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A aprovação em 

concurso público, fora do número de vagas, concede ao candidato a mera 

expectativa de direito à nomeação. Se não há demonstração de que as 

contratações temporárias ensejam preterição dos candidatos aprovados, 

não há ilegalidade que permita a nomeação dos candidatos aprovados no 

cadastro de reserva. (AI 66494/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).” 

Desse modo, não vislumbro violação de direito por parte dos Requeridos 

em face do Requerente, sendo a improcedência da ação medida que se 

impõe. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial 

e consequentemente, extingo o processo, com exame de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso 1, do Código de Processo Civil. Sem custas. 

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo. 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO CÁCERES, 2 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004600-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOVIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004600-56.2017.8.11.0006. Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte 

autora, servidora pública do Município de Cáceres, postula a incorporação 

do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas 

reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, 

decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em 

URV. Extrai-se da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no 

mérito, a defesa da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, o Município de Cáceres, com a publicação 

do Decreto nº 297 de 22 de junho de 2005 e do Decreto nº 222 de 28 de 

abril de 2006, efetivara a reestruturação. A ação foi proposta passados 

mais de cinco anos da vigência da lei que reestruturou a carreira. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Gabriela 

Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cáceres, 21/01/2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005890-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA KARINE BATISTA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 
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(ADVOGADO(A))

FREDERICO AMBROSIO GATTASS BOTELHO OAB - 045.156.431-69 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005890-09.2017.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com a requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já 

que a ré não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus 

serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por 

dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte 

ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório deve 

tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de janeiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001790-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001790-11.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANGELITA DE ANDRADE 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANGELITA DE 

ANDRADE, em desfavor de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 182,19 (cento e oitenta e 

dois reais e dezenove centavos). No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada de comprovante de residência em nome da parte autora, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 
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injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006363-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MACEDO DA SILVA EGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006363-92.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LEANDRO MACEDO DA 

SILVA EGUES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

LEANDRO MACEDO DA SILVA EGUES em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S.A, alegando que não contratou os serviços da Requerida, 

entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de por um débito 

no valor de R$ 205,64 (duzentos e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos). No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O Requerido arguiu falta de 

interesse de agir da Reclamante. O interesse processual deve ser aferido 

pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, 

necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, 

a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 
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prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) DETERMINAR que a parte 

Reclamada faça a retirada do nome da parte Reclamante dos orgãos de 

proteção ao crédito; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5. 000,00 (cinco 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006670-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006670-46.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DANIEL FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por DANIEL FERREIRA DA SILVA, em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 90,93 (noventa reais e 

noventa e três centavos). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 

Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do 

extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos 

os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. Rejeito o pedido da Requerida de juntada de comprovante de 

residência em nome da parte autora, uma vez que trata-se de excesso de 

burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007360-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILSA NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007360-75.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARILSA NUNES DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARILSA NUNES DE 

ALMEIDA, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 152,57 (cento e 

cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos). No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 
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provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável a dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante de 

negativação, uma vez que o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela Requerida. Ademais, O extrato juntado com a inicial, 

apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos 

órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de 

validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, 

de modo que serve como meio de prova. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte 

autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005494-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MIRA LANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005494-32.2017.8.11.0006. Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte 

autora, servidora pública do Município de Cáceres, postula a incorporação 

do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas 

reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, 

decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em 

URV. Extrai-se da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no 

mérito, a defesa da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, o Município de Cáceres, com a publicação 

do Decreto nº 297 de 22 de junho de 2005 e do Decreto nº 222 de 28 de 

abril de 2006, efetivara a reestruturação. A ação foi proposta passados 

mais de cinco anos da vigência da lei que reestruturou a carreira. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 
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processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Gabriela 

Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cáceres, 21/01/2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003717-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON GARCIA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DE FRANCA MANGUEIRA OAB - MT23622/O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ A. F. GARCIA - ME (REQUERIDO)

SEMENTES CAJURU PRODUCAO COMERCIO IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA DA GRACA CORREA DE CARVALHO OAB - SP57711 

(ADVOGADO(A))

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003717-12.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ADENILSON GARCIA DUARTE 

REQUERIDO: LUIZ A. F. GARCIA - ME, SEMENTES CAJURU PRODUCAO 

COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de R E C L A M A Ç Ã O C Í V E L C O M P E D I 

D O D E TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ADENILSON GARCIA 

DUARTE em desfavor de LUIZ A. F. GARCIA - ME e SEMENTES CAJURÚ 

PRODUCAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – EPP, 

alegando no dia 29 de novembro de 2011 realizou a compra de sementes 

na loja SEMENTES L.A., localizada na Av. padre Cassemiro, s/nº, bairro 

Santa Cruz, neste mesmo município, de propriedade de LUIZ APARECIDO 

FREITAS GARCIA, que também é representante da empresa Sementes 

Cajurú. A compra deu um total de R$5.720,00 (cinco mil setecentos e vinte 

reais). O Reclamante para o pagamento emitiu dois cheques no valor de 

R$2.860,00 (dois mil oitocentos e sessenta reais) cada um, sendo que o 

primeiro para 10/01/2017 e o segundo para 10/02/2017. Ocorre que, após 

o deposito do cheque de nº 000030 o Reclamado foi informado que o 

mesmo voltou, e entrou em contato com o autor que veio a solucionar o 

ocorrido. De forma que em 14/02/2017 pagou o referido valor de 

R$2.860,00 em dinheiro ao Sr. Luiz Aparecido, conforme declaração em 

anexo. No entanto, mesmo efetuado o pagamento, no mesmo dia 14 de 

fevereiro o Reclamado depositou novamente o cheque, além disso, consta 

com data de 16/04/2017 a inclusão do nome do autor junto ao órgão 

SERASA EXPIRIAN pela empresa Sementes Cajurú Passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 330, inciso I do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

instrução probatória. O Requerido LUIZ A. F. GARCIA - ME, citado, deixou 

de apresentar contestação, razão pela qual decreto sua revelia, nos 

termos do artigo 20 da Lei 9099/95. A requerida SEMENTES CAJURÚ 

PRODUCAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – EPP arguiu 

preliminar de ilegitimidade "ad causam" para figurar no polo passivo da 

relação processual, requerendo a sua exclusão da lide. Entretanto, tal 

alegação não merece prosperar, pois é importante frisar o que prevê no 

CDC - Lei nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990: Art. 34. O fornecedor do 

produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus 

prepostos ou representantes autônomos. Assim sendo, rejeito a preliminar 

suscitada pela reclamada. Passo, pois, à análise do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Restando cristalino a negligência, o dano moral é 

consequência, devendo as Requeridas indenizarem a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Não se há questionar o prejuízo 

diante do próprio significado proclamado e apontado pelos órgãos de 

controles de créditos criados pelos bancos/comércios - o SERASA, SPC, 

CCF e no Cartório de Protestos de Títulos: constam das listas, os maus 

pagadores, os inadimplentes, os descumpridores das obrigações, 

pessoas que sob a ótica financeira, não são dignas de crédito e 

confiança. A jurisprudência é bastante clara, pacífica e uníssona em 

determinar a indenização por danos morais, todas as vezes que os dados 

cadastrais de uma pessoa são indevidamente remetidos aos órgãos de 

restrição de crédito. Sobre o assunto: CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. CABIMENTO. 1) A 

SIMPLES INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR EM CADASTROS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO É FATO DA VIDA CAPAZ DE GERAR 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 2) O VALOR DA INDENIZAÇÃO, 

DESDE QUE FIXADO COM OBSERVÂNCIA DA NATUREZA E GRAVIDADE 

DO DANO, BEM COMO LEVANDO-SE EM CONTA A ROBUSTEZ 

PATRIMONIAL DO OFENSOR, NÃO MERECE REFORMA. (Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF – Apelação Cível 

nº 20030310120779ACJ DF – Rel. Gilberto Pereira de Oliveira – publ. DJU 

02/04/2004, p. 172) (grifei e negritei). O fato de ter o banco reclamado 

debitado indevidamente valores antes do prazo acordado entre as partes, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO - 

BANCO – DÉBITO INEXISTENTE - PAGAMENTO INTEGRAL - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - SERASA/SPC - PROVA DO DANO - DESNECESSIDADE - 

VALOR JUSTO E ADEQUADO. A manutenção indevida do nome do 

correntista no cadastro de inadimplente, por dívida quitada, é ato ilícito e 

comporta dano moral, presumível e independente de prova. O arbitramento 

do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de 

acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e 

razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de 

culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das 

partes.” (RAC nº 96.670/2008, j. 29.04.2009) Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: 

CONFIRMAR a liminar proferida nos autos; DETERMINAR a devolução da 

folha de cheque nº 000030; CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da silva Juiz Leigo CÁCERES, 22 de janeiro 

de 2020. Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001948-66.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI SILVA ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001948-66.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VALDINEI SILVA ASSIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por VALDINEI SILVA ASSIS em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A, alegando que em 2011 adquiriu um cartão de crédito 

banco Reclamado e realizou compras parceladas que restaram 

inadimplidas. Aduz que em maio de 2012 quitou a dívida em atraso. 

Assevera, ainda, que o banco Reclamado inseriu seu nome no cadastro 

dos órgãos de proteção ao crédito somente em dezembro de 2016, por 

dívida supostamente quitada no ano de 2012 No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, pelo Código de Defesa do Consumidor 

que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à Requerida comprovar a legitimidade da 

cobrança e consequente restrição. O Requerido apresentou contestação 

argumentando que a inscrição é devida, pois, o autor não quitou as 

faturas em sua totalidade, somente as o fez de forma parcial. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

mantido no cadastro restritivo de crédito por débito já pago. O autor não 

pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a evidenciar a 

falha na prestação do serviço hipótese que configura ato injusto 

suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Considerando o transtorno sofrido 

pela parte Reclamante ao se deparar com a cobrança indevida e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Em relação à fixação do “quantum” relativo 

aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Assim, sopesando tais critérios, 

aliados ao valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar 

a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Restando evidente a conduta abusiva praticada pela 

promovida, impõe-se a condenação desta ao ressarcimento do valor, em 

dobro, referente às cobranças indevidas. Ante o exposto, julgo 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) CONDENAR a 

reclamada a restituir em dobro ao reclamante o valor de R$ 1.765,63 (hum 

mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de janeiro de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007675-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA SILVA MINHOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007675-06.2017.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que sofreu 

abalo em sua honra ante a falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Afirma a reclamante que ajuizou ação anterior a esta, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece, onde as 

partes realizaram acordo, para pagamento de indenização por danos 

morais e consequente retirada do apontamento nos órgãos de restrição. 

Aduz ainda a reclamante, que apesar de terem sido declarados 

inexistentes os débitos cobrados indevidamente pela reclamada, através 
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de acordo realizado nos autos de n. 0010839-24.2014.811.0006, passou a 

receber diversas cobranças, novamente referentes ao debito que não 

reconhece. Tendo a reclamada posteriormente, no curso da ação, cedido 

o crédito para outra empresa, que negativou novamente o nome da 

requerente, relativo ao contrato que já fora discutido na ação anterior. A 

reclamada alega que agiu em estrito exercício regular de seu direito, 

reconhecido como credora da Autora até qualquer solução do 

questionado nos autos anteriores, bem como que inexiste comprovação 

de qualquer dano moral sofrido pela reclamante. Da análise dos autos, 

verifica-se através dos documentos juntados pela autora que a mesma 

recebeu cobranças e fora novamente negativada, por débito que já havia 

sido objeto de ação anterior, ou seja, mais de um ano após ter sido 

considerado inexistente o débito. Importante ressaltar que, apesar da nova 

negativação ter sido efetivada por outra empresa, restou comprovado pelo 

reclamante que o crédito foi cedido pela reclamada, e é relativo ao mesmo 

contrato já discutido anteriormente. A reclamada não traz aos autos 

nenhum documento capaz de comprovar suas alegações, ou seja, quer se 

eximir da responsabilização pela má prestação dos serviços que oferece 

aos seus clientes e da insegurança gerada à consumidora, sem trazer 

aos autos absolutamente nada, apenas meras alegações. A 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, na medida em que a reclamada agiu com negligência ao manter a 

cobrança e ceder o contrato para outra empresar proceder a negativação 

do nome da reclamante, após acordo que reconhecia inexistente o débito, 

sem qualquer justificativa plausível. Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a 

parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado 

pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, julgo procedente em parte a 

pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial e, 2) condenar a reclamada a pagar a reclamante, a 

título de danos morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 22 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004808-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004808-40.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROSANIO OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., GAZIN 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por ROSANIO OLIVEIRA 

DA SILVA em desfavor de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., E 

GAZIN IND. E COME. MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, alegando que 

adquiriu em 2015 uma TV SEMP TOSHIBA 32” HD Internet (modelo DL 

32L2400) junto à empresa Móveis Gazin, na cidade de Cáceres/MT, pelo 

valor de R$ 1.784,36 (mil setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis 

centavos). No ato da compra o Requerente assinou também um contrato 

de garantia estendida (bilhete número 5553010017182416), no valor de 

329,95, estendendo a cobertura contra eventuais vícios por dois anos 

além da garantia de fábrica. Algum tempo após a compra, o controle 

remoto da televisão começou a apresentar problemas, motivo pelo qual o 

Requerente procurou a loja visando fazer uso da garantia. Contudo, esta 

tentativa restou infrutífera sob alegação de que o controle remoto possuía 

garantia de apenas 90 dias, não sendo assegurado pela garantia 

estendida. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. O 

Requerido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, arguiu falta de interesse 

de agir do Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela 

conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na 

provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se 

inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial 

postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido binômio 

socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se no defeito do produto apresentado. 

Ademais, desnecessário o prévio requerimento administrativo para 

ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal 

restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 

prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Deste modo, REJEITO a preliminar de 

falta de interesse de agir arguida pelo Reclamado. A Requerida Via Varejo 

S.A atribui a responsabilidade à transportadora suscitando preliminar de 

ilegitimidade passiva a qual rejeito, pois, como comerciante, compõe a 

cadeia de fornecedores, sendo sua responsabilidade solidária e objetiva, 

conforme disciplinada pelo CDC. Ademais, foi a mesma que terceirizou o 

serviço à transportadora. Rejeito a preliminar de decadência com 

fundamento no artigo 26 § 3º do CDC. Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial por necessidade de perícia, uma vez 

que as provas produzidas nos autos são suficientes para julgamento da 

demanda. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. Nos termos do artigo 12 do CDC, a 

responsabilidade das Requeridas é objetiva, respondendo pelos danos 

causados ao consumidor, independente de culpa. Portanto, o presente 

caso faz jus às hipóteses do artigo 18 do CDC: substituição do produto 

por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou 

devolução do valor pago. Assim entendo que o valor pago pelo produto 

deve ser restituído, a título de danos materiais, de forma simples, pois não 
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preenche os requisitos elencados no parágrafo único do artigo 42 do CDC. 

Quanto aos danos morais, os transtornos ultrapassaram o mero dissabor. 

Houve descaso com o consumidor sugerindo a invocação da função 

dissuasória da responsabilidade civil. Assim, no que concerne a fixação 

do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza 

moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR as 

Requeridas a substituição do controle remoto da “TV SEMP TOSHIBA 32” 

HD Internet (modelo DL 32L2400). b) CONDENAR as Requeridas a 

pagarem, solidariamente, a título de danos morais o valor total de R$ 

3.000,00 (três mil Reais), acrescidos de juros pelo INPC , desde a citação 

(art. 405 e 406 CC) e correção monetária a partir dessa decisão (Súmula 

362 STJ). Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Dione Maikon Quintão da 

Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de janeiro de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007386-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIANY MIRANDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007386-73.2017.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito de maneira indevida, por 

débito que desconhece. A parte reclamada, em sua peça de bloqueio, 

assevera que firmou Contrato de Cessão de Direitos Creditórios com a 

Natura Cosméticos S/A, sendo totalmente legítima a cobrança e a 

negativação perpetrada. Aduz que a negativação é decorrente da 

inadimplência da reclamante em relação à dívida referente a compras. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela empresa reclamada. Conquanto a reclamada tenha 

aduzido ser lícita a negativação do nome da reclamante, ante a sua 

inadimplência, não apresentou cópia do contrato que comprovaria a 

relação jurídica existente entre a reclamante e a Natura Cosméticos S/A, 

que teria cedido direitos creditórios. Cabe ao réu que alegar fato impeditivo 

da autora, provar o alegado, sob pena de prevalecer à versão posta na 

inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da reclamante para a referida contratação. Não há dúvida de 

que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica do reclamante, decorrente da negativação de seu nome, 

não pode ser classificada como muito intensa. O reclamado é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 6.000,00. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial e, 2) condenar a reclamada pagar a reclamante, a título de danos 

morais, R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 30 de janeiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004769-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA PASTURELLI CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004769-43.2017.8.11.0006. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei 9.099/95. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Passo a análise do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta em 

desfavor do VIVO S.A. Requer o reclamante que o reclamado seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de 

falha na prestação de serviços, afirmando que possui uma linha telefônica 

junto à reclamada e que contratou o serviço de internet VIVO ON, que 

consiste em um pacote de 200 MB (duzentos megabyte) de internet para 

ser usados ao longo do mês, com a promessa de que ao atingir essa 

franquia a velocidade seria reduzida em 32kps. Contudo aduz que teve 

sua franquia de internet cortada, e não reduzida conforme seu plano. 

Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se 

trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Compulsando os 

autos verifico que conforme termo de audiência de conciliação a requerida 

compareceu ao ato, todavia não apresentou contestação, seguindo a 

inteligência da súmula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se 

impõe: “SUMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.”. 

Apesar de devidamente citada e de ter comparecido na audiência de 

conciliação, a Reclamada deixou de apresentar defesa no prazo legal, 

razão pela qual, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, 
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reconheço a revelia. Contudo, apesar do requerido ser revel nos 

presentes autos, à revelia não implica necessariamente a total 

procedência do pedido, já que os efeitos da revelia não são absolutos. 

Dessa forma, temos que no presente caso, não há comprovação da 

existência da conduta lesiva por parte da reclamada, visto que não há 

nenhum documento que comprove que a reclamante possuía o plano VIVO 

ON, nem mesmo que o plano contratado promete e deveria fornecer 

internet ilimitada. Sendo assim, ainda que o promovido seja revel na ação, 

tendo em vista a mingua dos elementos probantes, a ação deve ser 

julgada improcedente. É que a demandante não se desincumbiu de seu 

ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 333, I, do CPC, inexistindo, no 

particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a 

acionada. Entanto, para que se possa falar em eventual inversão do ônus 

da prova nos termos da legislação consumerista, é indispensável que o 

reclamante apresente um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente. No respeitante: AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...) 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). A reclamante 

não trouxe nenhuma prova mínima de que teria contratado um plano com 

franquia de internet ilimitada, que somente reduziria a velocidade da 

internet e não suspenderia o sinal da internet. De forma que, não ha como 

comprovar qualquer possível falha na prestação de serviço. Por isso que, 

com o devido respeito, as circunstâncias aqui examinadas permitem a 

conclusão pelo efetivo fornecimento do serviço. Portanto, não há 

evidência do propalado comportamento abusivo. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM. Juiz Togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, 

arquive-se. Cáceres, 22 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004236-16.2019.8.11.0006
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GEDAIR FRANCISCO DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004236-16.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GEDAIR FRANCISCO DO 

COUTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem de 

dilação probatória. Os documentos trazidos aos autos pela parte autora 

são hábeis ao julgamento da causa, tendo possibilitado a requerida 

apresentar contestação de mérito a respeito dos fatos narrados no pedido 

inicial, razão pela qual passo diretamente ao julgamento do mérito. Com 

efeito, no mérito, o pedido é improcedente. Há elemento contundente nos 

autos de que houve a contratação efetiva dos serviços de telefonia, 

conforme demonstrado pela requerida, pois os serviços foram 

disponibilizados na linha telefônica (65) 996852640, cujos serviços foram 

contratados no pacote denominado “Vivo Controle Ilimitado”, e que em 

razão do uso do serviço houve cobrança e, por consequência, faturas de 

cobranças com a discriminação dos serviços disponibilizados e utilizados 

pelo contratante. A cópia do contrato assinado pela reclamante foi 

anexada aos autos (Id. 22370857), cuja contratação se deu mediante a 

assinatura de contrato e apresentação de documentos pessoais do 

contratante. De outro lado, não há informação, tampouco prova nos autos 

de que a parte autora tenha extraviado seus documentos pessoais a fim 

de colocar em dúvida a contratação do serviço e de ser cogitado a 

existência de contratação fraudulenta. Este, porém, não é o caso dos 

autos. Há também nos autos o histórico de faturas dos serviços 

prestados, cujo relatório demonstra a utilização dos serviços na forma e 

modo contratados. Assim, considerando as provas constantes dos autos 

é possível assegurar que a inscrição do nome da parte autora no rol de 

devedores foi legítima, já que houve a efetiva contratação dos serviços de 

telefonia e sua utilização. Portanto, além de demonstrar a existência de 

relação jurídica, que o reclamante dizia não reconhecer, a requerida 

demonstrou ainda que a parte autora está inadimplente com o pagamento 

de faturas do serviço de telefonia. Como é lógico, cabia a parte autora 

demonstrar a evidenciação de que as faturas pela utilização do serviço de 

telefonia estão quitadas, através da exibição de recibos circunstanciados, 

ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. I, do CPC). Ressalte-se, 

como já dito, que nem se cogita a existência de fraude, pois o pagamento 

de faturas em razão da utilização dos serviços de telefonia é incompatível 

com a fraude, já que o estelionatário contrata em nome de terceiro 

justamente para não pagar. Há de se ressaltar, por outro lado, que nos 

termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Inadimplentes a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. 

Nesse sentido, não pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, 

já que tal obrigação não era sua. Logo, por tais considerações de rigor a 

improcedência dos pedidos. Com efeito, há que ser reconhecido à parte 

autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou 

do processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se 

espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a 

verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a inscrição do 

seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os 

serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. 

Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 

do Código de Processo Civil deve a parte ser condenada ao pagamento de 

multa (diante do dever de comportamento ético exigido das partes) 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 

Por fim, uma vez que a reclamada atuou no exercício regular de direito ao 

incluir o nome do reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a 

procedência do pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 

151,39 (cento e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos), sobre o 

qual incide correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

reclamação cível proposta por GEDAIR FRANCISCO DO COUTO em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., e julgo extinto o processo com 

análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado por 

TELEFÔNICA BRASIL S/A em desfavor de GEDAIR FRANCISCO DO 

COUTO, e condeno a parte autora ao pagamento de R$ 151,39 (cento e 

cinquenta e um reais e trinta e nove centavos), sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., 

ambos contados do vencimento do débito; bem como a multa de 2% a título 

de litigância de má-fé, e de honorários advocatícios de 10%, estes sobre o 

valor atualizado da causa, o que faço com fundamento no artigo 487, inc. 

I, do CPC Sem condenação em custas processuais e de honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação para posterior 

homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. Cáceres - MT, 29 

de janeiro de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Cáceres - 

MT, 29 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004069-96.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VAGNER RAMOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo antecipadamente 

a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil 

porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem de dilação 

probatória. Os documentos que instruem a petição inicial são suficientes 

para a análise da controvérsia apresentada nos autos, tendo, inclusive, 

possibilitado a requerida a apresentação de defesa de mérito acerca dos 

fatos narrados pelo reclamante. O reclamante alegou que seu nome foi 

incluído no rol de inadimplentes indevidamente pela reclamada, já que não 

contratou nenhum serviço fornecido pela requerida e, portanto, 

desconhece a origem do débito. Assim, pretende a declaração de 

inexistência da dívida e a condenação da parte requerida ao pagamento 

de indenização a título de dano moral. A requerida, por sua vez, alegou a 

inexistência de nexo de causalidade, assim como a inexistência de 

conduta ilícita, bem como a ausência de moral indenizável. E defendeu, 

assim, a regularidade da contratação do serviço, em razão do 

inadimplemento do autor em relação aos serviços prestados pela 

operadora de telefonia. Com efeito, a requerida apresentou contestação 

genérica e em nenhum momento apresentou documento que comprove a 

contratação de serviços pela autora, a exemplo: extrato de faturas de 

cobranças de eventuais serviços contratados e não quitados ou até 

mesmo contrato de prestação de serviços de telefonia, não tendo, 

portanto, prova nos autos de que efetivamente houve contratação desses 

serviços a fim de aferir a legitimidade da inscrição do nome do reclamante 

no cadastro de inadimplentes. Pelo contrário, nada coligiu nos autos para 

comprovar a existência de vínculo jurídico que justificasse a inclusão da 

reclamante no rol de inadimplentes, ônus que lhe competia nos termos do 

artigo 373, inc. II, do CPC. A simples menção a respeito da contratação do 

serviço ou a juntada de telas sistêmicas não serve de prova para 

comprovar a regularidade da restrição do nome da parte autora, pois 

trata-se de prova unilateral produzida sem a participação da parte autora. 

Portanto, a parte requerida é plenamente responsável pela informação 

mantida no rol de inadimplentes em relação aos dados do reclamante, 

porque não logrou êxito em comprovar a legalidade da cobrança, assim 

como não logrou êxito comprovar a legalidade da inscrição do nome do 

reclamante no cadastro de inadimplentes porquanto não há provas acerca 

da efetiva contratação do serviço. Consequentemente, o dano moral no 

caso em apreço é evidente, pois a requerida não provou que a informação 

de inadimplência em nome do reclamante tenha sido regular, circunstância 

causadora de abalo psíquico na pessoa. Cediço que para a 

caracterização do dano moral não se exige prova de perturbação íntima 

do ofendido. Ela se passa no interior da personalidade e existe in re ipsa 

e, portanto, trata-se de presunção absoluta. Não necessita a parte autora 

comprovar que suportou sofrimento, que sofreu constrangimentos, 

incomodações, humilhações e etc. pelo fato da negativação no cadastro 

de devedores. No caso dos autos, a parte autora se desincumbiu do ônus 

que lhe competia (art. 373, I, do CPC), que houve inscrição irregular no 

cadastro restritivo de crédito causadora de transtornos em sua 

personalidade. Reconhecido o dano moral, impõe-se a mensuração da 

reparação, considerando os critérios adotados pela doutrina e 

jurisprudência. Assim, considerando as capacidades financeiras da parte 

autora e do requerido; o grau da lesão verificada (inscrição indevida no rol 

de inadimplentes); o princípio da irreparabilidade do dano moral, pois na 

verdade se busca levar tão somente a sensação de reparabilidade ao 

lesado; o caráter pedagógico da medida, que servirá para que o requerido 

adote maiores cautelas nos comportamentos futuros visando não reincidir 

novamente em fatos dessa natureza; a título de indenização fixo o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

VAGNER RAMOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., para: (i) 

DECLARAR a inexigibilidade da dívida, objeto da presente ação, no valor 

de R$ 209,79 (duzentos e nove reais e setenta e oito centavos), devendo 

a parte requerida promover a exclusão do nome do autor do rol de 

inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da intimação 

desta decisão, sob pena de multa diária que desde logo fixo em R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

e; (ii) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de compensação por dano moral, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) 

e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso, ou 

seja, a partir da data da inscrição indevida do nome do autor no cadastro 

de devedores (Súmula 54 do STJ). Consequentemente, julgo o mérito na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado e não efetuado o pagamento no prazo do artigo 523 do CPC, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito atualizado até o 

efetivo pagamento. Sem condenação em custas processuais e de 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Cáceres - MT, 29 de janeiro de 2020. 

César Lima de Paula Juiz leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Cáceres - MT, 29 de janeiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003158-84.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NEIDEMAR MESSIAS CLARO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo antecipadamente 

a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil 

porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem de dilação 

probatória. Em que pese os argumentos da parte autora, sua pretensão 

não merece acolhimento. Isso porque embora a reclamante alegue 

desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do seu nome no 

cadastro de devedores, a requerida comprovou nos autos que o 

apontamento é oriundo de serviço de telefonia móvel contratado pela 

autora, que deixou de realizar os pagamentos conforme o que foi 

contratado. A reclamante, por sua vez, sequer manifestou-se a respeito 

do contrato assinado por ela em sede de impugnação, levando a 

conclusão de que efetivamente houve a contratação dos serviços de 

telefonia na linha (65) 99992-7402, incluindo o pacote de serviços 

denominado ‘Vivo Controle700MB – 250 minutos’, cujas cláusulas do 

contrato de adesão foram aceitas pela reclamante. Há também 

informações nos autos de que os serviços foram prestados por longo 

período, tendo gerado cobranças de faturas, assim como pagamentos 

regulares no período de outubro de 2017 a agosto de 2018. Porém, em 

razão da inadimplência dos serviços referente aos meses de setembro a 

novembro de 2018, totalizando o débito de R$ 101,08 (cento e um reais e 

oito centavos), objeto de apontamento do nome da parte autora no rol de 

inadimplentes. Portanto, além de demonstrar a existência de relação 

jurídica, que a reclamante dizia não reconhecer, a requerida demonstrou 

ainda que a autora está inadimplente com o pagamento de faturas do 
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serviço de telefonia. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a 

evidenciação de que as faturas pela utilização do serviço de telefonia 

estão quitadas, através de exibição de recibos circunstanciados. 

Ressalte-se que nem se cogita a existência de fraude, pois o pagamento 

de faturas em razão da utilização dos serviços de telefonia é incompatível 

com a fraude, já que o estelionatário contrata em nome de terceiro 

justamente para não pagar. E, portanto, havendo histórico de pagamento 

de faturas geradas em razão da utilização dos serviços contratados, 

afasta por completo a hipótese de fraude, justamente porque o 

estelionatário contrata já com a intenção de não pagar o serviço que foi 

utilizado. Legítima, portanto, a inscrição do nome da parte autora no 

cadastro de proteção ao crédito em razão da inadimplência do débito 

objeto da lide. Por outro lado, nos termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, não pode ser transferida tal 

responsabilidade a requerida, já que tal obrigação não era sua. Logo, por 

tais considerações de rigor a improcedência dos pedidos. Com efeito, há 

que ser reconhecido à parte autora a condição de litigante de má-fé, pois 

ficou evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, 

objetivando fim diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional 

justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, questionando a 

existência da dívida e a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, 

quando, na realidade, utilizou os serviços disponibilizados na linha 

telefônica fornecida pela reclamada. Assim, verificada a litigância de 

má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil 

deve a parte ser condenada ao pagamento de multa (diante do dever de 

comportamento ético exigido das partes) equivalente a 2% do valor 

atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até 

o desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC e de honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Por fim, uma vez que a 

reclamada atuou no exercício regular de direito ao incluir o nome do 

reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a procedência do 

pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 101,08 (cento 

e oito reais e oito centavos), sobre o qual incide correção monetária e 

juros de mora desde o inadimplemento. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta 

por NEIDEMAR MESSIAS CLARO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A., e julgo extinto o processo com análise do mérito nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto formulado por TELEFÔNICA BRASIL S/A em desfavor de 

NEIDEMAR MESSIAS CLARO, e condeno a reclamante ao pagamento de 

R$ 101,08 (cento e um reais e oito centavos), sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% a.m., contados do 

vencimento do débito; bem como a multa de 2% a título de litigância de 

má-fé, e de honorários advocatícios de 10%, este sobre o valor atualizado 

da causa, o que faço com fundamento no artigo 487, inc. I, do CPC. Sem 

condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a presente decisão à apreciação para posterior homologação da 

M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. Cáceres - MT, 29 de janeiro de 

2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Cáceres - MT, 29 de janeiro de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212525 Nr: 1260-24.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANGELISTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1260-24.2017.811.0006 – Id. 212525

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): EVANGELISTA MARQUES

INTIMANDO: Denunciado(a): Evangelista Marques, Rg: 1502134-3 Filiação: 

Maria Marques e Marcelino Farias, data de nascimento: 17/01/1973, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente, vaqueiro, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

RESUMO DA DENÚNCIA: “(...) Consta dos inclusos autos de inquérito 

policial que no dia 03 de abril de 2016, (...) neste município de Cáceres-MT, 

EVANGELISTA MARQUES consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua 

conduta, ofendeu a integridade física e a saúde de sua esposa Ana 

Jesuína de Campos, causando-lhe lesões corporais. (...) ameaçou, 

através de gestos, sua esposa Ana Jesuína de Campos, de causar-lhe 

mau injusto e grave. (...) Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

denuncia (...) como incurso no artigo 129, § 9º, c.c artigo 147, caput e 

artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal aplicando-se as 

disposições da Lei 11.340/06. (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do acusado EVANGELISTA MARQUES 

nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal, para que apresente 

resposta à acusação por intermédio de sua defesa. Transcorrido “in albis” 

o prazo do edital, encaminhe-se os autos à Defensoria Pública para 

patrocinar a defesa do réu. Ás providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

16 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242883 Nr: 9785-58.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILCIMAR DE LIMA TORQUATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS Nº 9785-58.2018.811.0006 – Id. 242883

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): GILCIMAR DE LIMA TORQUATO

INTIMANDO: Denunciado(a): Gilcimar de Lima Torquato, Cpf: 63251051172, 

Rg: 836.1711 SSP MT Filiação: Giltair Torquato e Antonia Salomé de Lima 

Torquato, data de nascimento: 27/09/1978, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), serv.gerais/autônomo, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU GILCIMAR DE LIMA TORQUATO, acima 

qualificado, da sentença condenatória prolatada em seu desfavor, cuja 

parte dispositiva segue abaixo transcrita. CIENTIFICAR O RÉU de que fora 

interposto recurso pela defesa.

DECISÃO/DESPACHO: “(...) Desta feita, comprovada materialidade e a 

autoria de um delito, a condenação é medida que se impõe. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal, consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o denunciado 

GILCIMAR DE LIMA TORQUATO, brasileiro, nascido 27/09/1978, filho de 

Antonia Salomé de lima Torquato e Giltair Torquato, por transgressão aos 

ditames do art. 147, c.c art. 61, II, ‘f’, ambos do Código Penal, nas 

disposições da Lei 11.340/06, bem como para ABSOLVÊ-LO com relação 

ao art. 147, do Código Penal (fato 01), o que faço com fundamento no art. 

386, III, do CPP. A pena prevista para o crime de ameaça é de 01 (um) a 06 

(seis) meses de detenção, ou multa. Seguindo as orientações do art. 59, 

do Código Penal, verifico que a culpabilidade está bem determinada, uma 

vez que o réu agiu de forma consciente e deliberada, tendo pleno 

conhecimento da ilicitude de sua conduta e discernimento suficiente para 
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agir de forma diversa. Levando em conta que a condenação criminal 

transitada em julgado (fls. 41/verso) será sopesada como circunstância 

agravante, não podemos considerar que o réu é detentor de antecedentes 

criminais, sob pena de incorrermos no ‘bis in idem’ (Súmula n.º 241 do c. 

STJ). Acerca de sua conduta social e personalidade, nada restou 

demonstrado; Os motivos do crime não justificam a ação do réu. As 

circunstâncias são as normais do delito e as consequências na maioria 

das vezes são graves e expõem a vida da vítima e familiares, gerando 

danos psicológicos. O comportamento da vítima em nada influenciou para 

a prática do delito. Destarte, sopesando as circunstâncias judiciais, fixo a 

pena-base em 01 (um) mês de detenção. Na segunda etapa do sistema 

trifásico, ausentes atenuantes. Na segunda etapa do sistema trifásico, 

não denoto a presença de atenuantes, mas verifico a presença da 

agravante prevista no art. 61, incisos I (reincidência) e II, ‘f’ 

(prevalecendo-se de relações domésticas), do Código Penal, eis que se 

trata de réu reincidente (cod. 455797- fls. 41/verso), razão pela qual 

agravo a reprimenda em 10 (dez) dias, encontrando-a em 01 (um) mês e 

10 (dez) dias de detenção. Por fim, ausentes causas de diminuição ou 

aumento de pena a serem consideradas, torno a sanção definitiva em 01 

(um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Iniciará o cumprimento da pena no 

regime semiaberto, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal 

e em obediência ao disposto na Sumula 269 do c. STJ. Com o trânsito em 

julgado, lance o nome no ‘Rol dos Culpados’, proceda às comunicações de 

praxe, expeça-se guia de execução definitiva e então, arquive-se. P. R. I. 

C.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

16 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254300 Nr: 7109-06.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY OLIVEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 7109-06.2019.811.0006 – Id. 254300

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): WESLEY OLIVEIRA DA CRUZ

INTIMANDO: Denunciado(a): Wesley Oliveira da Cruz, Cpf: 07796187181 

Filiação: Edno Xavier da Cruz e Irenice Borges de Oliveira, data de 

nascimento: 31/07/1999, brasileiro(a), natural de Araputanga-MT, 

solteiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

RESUMO DA DENÚNCIA: “(...) Consta do incluso inquérito policial que, no 

dia 31 de outubro de 2018, (...) Wesley Oliveira da Cruz, consciente da 

ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, manteve conjução carnal com a 

vítima Luana Carolina Buchk Barbosa, menor de 14 (quatorze) anos de 

idade. (...) Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia Wesley 

Oliveira da Cruz como incurso no artigo 217-A, caput, do Codigo Penal, 

nas disposições da Lei nº 11.340/06 (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do acusado Wesley Oliveira da Cruz 

nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal, para que apresente 

resposta à acusação por intermédio de sua defesa. Transcorrido “in albis” 

o prazo do edital, encaminhe-se os autos à Defensoria Pública para 

patrocinar a defesa do réu. Ás providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

16 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257739 Nr: 9457-94.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DA CUNHA SABALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 9457-94.2019.811.0006 - Id. 257739

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): RAFAEL DA CUNHA SABALA

INTIMANDO: Denunciado(a): Rafael da Cunha Sabala, Cpf: 07397196101, 

Rg: 29779065 SSP MT Filiação: Sebastião Manoel dos Santos Sabala e 

Ana Maria da Cunha Ramos, data de nascimento: 09/12/2000, brasileiro(a), 

natural de Cáceres-MT, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

RESUMO DA DENÚNCIA: "(...) No dia 15/06/2019, (...) os denunciados 

ARILSON FERREIRA DE ASSUNÇÃO, EDUARDO GABRIEL NEVES PRADO 

e RAFAEL DA CUNHA SABALA , conscientes da ilicitude e reprovabilidade 

de suas condutas, subraíram para si, mediante violência e grave ameaça, 

cosias alheias móveis consistentes em garras de bebidas alcoólicas 

(Vodka e Whisky), caixas de cerveja, maços de cigarro e cerca de 

R$160,00 (cento e sessenta reais) em espécie pertencentes à vítima 

Bárbara Aparecida Campos Silva Finimundo, proprietária do referido posto 

de combustível. (...). Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia 

(...) e RAFAEL DA CUNHA SABALA, imputando-lhes o crime descrito no 

artigo 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “ .”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

16 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251651 Nr: 5203-78.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DO ESPÍRITO SANTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 5203-78.2019.811.0006 – Id. 251651

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): GILBERTO DO ESPÍRITO SANTO SILVA

INTIMANDO: Denunciado(a): Gilberto do Espírito Santo Silva Filiação: , 

brasileiro(a), , auxiliar de mecânico, Endereço: atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

RESUMO DA DENÚNCIA: “(...) Consta do inquérito policial que, no dia 22 de 

março de 2019, no município de Cáceres-MT, Gilberto do Espírito Santo 

Silva, consciente da ilicitude reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, 

por palavra, de causar mal injusto e grave a sua ex-convivente, ora vítima, 

Giselica Miguelina da Silva Oliveira. (...) ameaçou, por palavra, de causar 

mal injusto e grave a sua ex-convivente, ora vítima, Giselica Miguelina da 

Silva Oliveira. (...) Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
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DE MATO GROSSO denuncia Gilberto do Espírito Santo Silva como incurso 

no artigo 147, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, c.c 

artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, aplicando as 

disposições da Lei 11.340/2006. (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do acusado GILBERTO DO ESPÍRITO 

SANTO SILVA nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal, para 

que apresente resposta à acusação por intermédio de sua defesa. 

Transcorrido “in albis” o prazo do edital, encaminhe-se os autos à 

Defensoria Pública para patrocinar a defesa do réu. Ás providências. 

Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

17 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253014 Nr: 6193-69.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIELLITON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 6193-69.2019.811.0006 – Id. 253014

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ROSIELLITON DE OLIVEIRA

INTIMANDO: Denunciado(a): Rosielliton de Oliveira Filiação: Mary Fraga de 

Oliveira, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto er não 

sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

RESUMO DA DENÚNCIA: “(...) Consta dos inclusos autos de inquérito 

policial que, no dia 23 de fevereiro de 2019, (...), Rosielliton de Oliveira, 

consciente da ilicitude reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a 

integridade corporal e a saúde da sua ex-convivente, ora vítima, Thayla 

Guimarães Lima. (...) ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave 

a sua ex-convivente Thayla Guimarães Lima. (...) Diante do exposto, o 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Rosielliton 

de Oliveira, como incurso no artigo 129, § 9º, e artigo 147, caput, c/c artigo 

61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, 

aplicando-se as disposições da Lei 11.340/2006.(...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do acusado ROSIELLITON DE OLIVEIRA 

nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal, para que apresente 

resposta à acusação por intermédio de sua defesa. Transcorrido “in albis” 

o prazo do edital, encaminhe-se os autos à Defensoria Pública para 

patrocinar a defesa do réu. Ás providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

17 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253202 Nr: 6324-44.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO WEILLER DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 6324-44.2019.811.0006 – Id. 253202

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JOÃO WEILLER DA SILVA CARVALHO

INTIMANDO: Denunciado(a): João Weiller da Silva Carvalho, Cpf: , Rg: MT 

Filiação: Elizio de Carvalho e Zenaide da Silva Gomes, data de nascimento: 

24/06/1992, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

RESUMO DA DENÚNCIA: “(...) Consta do incluso inquérito policial que, no 

dia 03 de março de 2019, (...) neste município de Cáceres/MT, João Weiller 

da Silva Carvalho, consciente da ilicitude reprovabilidade de sua conduta, 

ofendeu a integridade corporal e a saúde da sua ex-convivente, ora 

vítima, Vanessa Velasco Bezzera. (...)Diante do exposto, o MINISTÉRIO 

PÚBLICO denuncia João Weiller da Silva Carvalho como incurso no artigo 

129, § 9º, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, 

aplicando-se as disposições da Lei nº 11.340/2006.(...)”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do acusado JOÃO WEILLER DA SILVA 

CARVALHO nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal, para 

que apresente resposta à acusação por intermédio de sua defesa. 

Transcorrido “in albis” o prazo do edital, encaminhe-se os autos à 

Defensoria Pública para patrocinar a defesa do réu. Ás providências. 

Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

17 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243117 Nr: 10003-86.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON DA SILVA CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 10003-86.2018.811.0006 – Id. 243117

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): EVERTON DA SILVA CANDIDO

INTIMANDO: Denunciado(a): Everton da Silva Candido Filiação: , 

brasileiro(a), Filiação: Naulio Candido Teixeira e Rosa Maria da Silva, data 

de nascimento: 04/07/1983, natural de Campo Grande/MS, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

RESUMO DA DENÚNCIA: “(...) Consta do incluso inquérito policial que, no 

dia 28 de março de 2018, (...), nesse município de Cáceres/MT, o 

denunciado Everson da Silva Candido, consciente da ilicitude 

reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal e a saúde 

da sua convivente Natalia Luzia Sebastião Ribeiro, causando as lesões 

corporais descritas às fls. 14/16. (...) Diante do exposto, o MINISTÉRIO 

PÚBLICO denuncia Everson da Silva Candido como incurso no artigo 129, 

§ 9º, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, 

aplicando-se as disposições da Lei nº 11.340/2006.(...)”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do acusado EVERTON DA SILVA 

CANDIDO nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal, para que 

apresente resposta à acusação por intermédio de sua defesa. 

Transcorrido “in albis” o prazo do edital, encaminhe-se os autos à 

Defensoria Pública para patrocinar a defesa do réu. Ás providências. 

Cumpra-se.”
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

17 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 78307 Nr: 4946-39.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IN2, PCF, ALF, ECGDS, DPE, PMDSDA, KDOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11988/MT, JOSE CARDOSO FILHO - OAB:12430/GO, 

LEONARDO AMORIM DOS SANTOS - OAB:20346/GO

 Autos n° 4946-39.2008.811.0006 – Cód. 78307

Vistos.

Preliminarmente, restaure-se a capa dos autos (Vol. I e II).

Certifique-se o Sr. Gestor o cumprimento das missivas precatórias 

expedidas nos autos, devendo solicitar a devolução de eventuais missivas 

que não tenham retornado.

Com relação à oitiva da testemunha Ronaldo da Cruz Silva, mantenho a 

data aprazada para oitiva da testemunha (15/04/2020, às 15h10min), a ser 

realizada por meio de videoconferência e interrogatório do réu.

Oficie-se ao Juízo deprecante informando, bem como para fins de 

intimação da testemunha, encaminhando-se o link para acesso a sala.

Cumpra-se com urgência, uma vez que trata-se de feito incluso na Meta 2 

do CNJ.

Ciência ao Ministério Público e intimem-se as defesas.

Intimem-se os réus.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 205376 Nr: 6865-82.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TASSIANE APARECIDA RIBEIRO FELIX, 

THIAGO CHAVES CASTANHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

Coronavírus (COVID-19) que começa a se espalhar pelo país, sobretudo, 

tendo em vista que a questão versa sobre saúde pública e interesse de 

toda a coletividade, verifica-se a necessidade de imposição de medidas 

que auxiliem no combate a evitar-se a proliferação do vírus.

Conforme relatos recentes o Brasil encontra-se atualmente com cerca de 

234 casos confirmados, e aproximadamente 2.064 casos ainda em 

suspeita, sendo que a OMS reforçou a necessidade de isolamento 

urgente.

 Há ainda grande disseminação pelo País do vírus em questão, sendo que 

a cada dia, os estados vizinhos de Mato Grosso confirmam mais casos de 

Coronavírus (COVID-19), de forma que até mesmo em Mato Grosso, 

existem 08 suspeitos de terem sido infectados, um destes, em Comarcas 

vizinhas de Cáceres/MT (Glória D’Oeste/MT) .

Ressalta-se que fóruns são ambientes frequentados diariamente por 

inúmeras pessoas, assim, por hora, evitar reuniões de pessoas é medida 

que mostra nos resultados significativos na gestão da presente crise, 

desta forma, a realização de audiência, dentro de ambientes fechados, se 

tornam um ambiente extremamente propício ao contágio, de modo a 

colocar todos em situação de risco.

Ademais, conforme os relatos da mídia e das organizações de saúde 

internacionais a disseminação do vírus é muito rápida, sendo que em 

pouco tempo já afeta cerda de 120 mil pessoas pelo mundo todo.

 Deste modo, visando à seguridade e o bem estar coletivo, a redesignação 

do ato é medida que se impõe, assim, aprazo o ato para o dia 08/07/2020, 

às 16h00min.

 Ciência ao Ministério Público e a ilustre Defesa.

 Diligências necessárias.

Intimem-se. Requisitem-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 211161 Nr: 244-35.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONUAR SANTANA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, KATTLEEN KÁRITAS OLIVEIRA 

BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA 

BARBOSA - OAB:13.607 MT

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ONUAR SANTANA DE ARAÚJO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o denunciado Onuar Santana de Araújo para constituir 

novo advogado no prazo de 10 (dez) dias. Caso não possua condições, 

deverá ser certificado nos autos nos moldes da CNGC.

Despacho/Decisão: Autos n° 244-35.2017.811.0006 – Cód. 

211161Vistos.Proceda o Sr. Gestor buscas junto aos órgãos conveniados 

ao E. TJMT com o fim de localização de novo endereço do réu Onuar 

Santana de Araújo.Com as informações, intime-se o réu nos termos do 

despacho de fls. 276.Não sendo localizado novo endereço intime-se o réu 

por meio de edital.Após, conclusos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires, 

digitei.

Cáceres, 16 de março de 2020

José Eduardo Mariano Juiz de Direito

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212779 Nr: 1443-92.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI MARINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, bem 

como para que acompanhe a distribuição e a movimentação da Missiva.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 218734 Nr: 6138-89.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE DOS ANJOS ARRUDA, EMERSON 

JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT", SAMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 Vistos.

Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 
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classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

Coronavírus (COVID-19) que começa a se espalhar pelo país, sobretudo, 

tendo em vista que a questão versa sobre saúde pública e interesse de 

toda a coletividade, verifica-se a necessidade de imposição de medidas 

que auxiliem no combate a evitar-se a proliferação do vírus.

Conforme relatos recentes o Brasil encontra-se atualmente com cerca de 

234 casos confirmados, e aproximadamente 2.064 casos ainda em 

suspeita, sendo que a OMS reforçou a necessidade de isolamento 

urgente.

 Há ainda grande disseminação pelo País do vírus em questão, sendo que 

a cada dia, os estados vizinhos de Mato Grosso confirmam mais casos de 

Coronavírus (COVID-19), de forma que até mesmo em Mato Grosso, 

existem 08 suspeitos de terem sido infectados, um destes, em Comarcas 

vizinhas de Cáceres/MT (Glória D’Oeste/MT) .

Ressalta-se que fóruns são ambientes frequentados diariamente por 

inúmeras pessoas, assim, por hora, evitar reuniões de pessoas é medida 

que mostra nos resultados significativos na gestão da presente crise, 

desta forma, a realização de audiência, dentro de ambientes fechados, se 

tornam um ambiente extremamente propício ao contágio, de modo a 

colocar todos em situação de risco.

Ademais, conforme os relatos da mídia e das organizações de saúde 

internacionais a disseminação do vírus é muito rápida, sendo que em 

pouco tempo já afeta cerda de 120 mil pessoas pelo mundo todo.

 Deste modo, visando à seguridade e o bem estar coletivo, a redesignação 

do ato é medida que se impõe, assim, aprazo o ato para o dia 12/08/2020, 

às 13h30min.

 Ciência ao Ministério Público e a ilustre Defesa.

 Diligências necessárias.

Intimem-se. Requisitem-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 224924 Nr: 10615-58.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER MARLON RANGEL NEVES DAUBLE, 

WEVERTON COUTO DA SILVA, FABRICIO MARQUES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

Coronavírus (COVID-19) que começa a se espalhar pelo país, sobretudo, 

tendo em vista que a questão versa sobre saúde pública e interesse de 

toda a coletividade, verifica-se a necessidade de imposição de medidas 

que auxiliem no combate a evitar-se a proliferação do vírus.

Conforme relatos recentes o Brasil encontra-se atualmente com cerca de 

234 casos confirmados, e aproximadamente 2.064 casos ainda em 

suspeita, sendo que a OMS reforçou a necessidade de isolamento 

urgente.

 Há ainda grande disseminação pelo País do vírus em questão, sendo que 

a cada dia, os estados vizinhos de Mato Grosso confirmam mais casos de 

Coronavírus (COVID-19), de forma que até mesmo em Mato Grosso, 

existem 08 suspeitos de terem sido infectados, um destes, em Comarcas 

vizinhas de Cáceres/MT (Glória D’Oeste/MT) .

Ressalta-se que fóruns são ambientes frequentados diariamente por 

inúmeras pessoas, assim, por hora, evitar reuniões de pessoas é medida 

que mostra nos resultados significativos na gestão da presente crise, 

desta forma, a realização de audiência, dentro de ambientes fechados, se 

tornam um ambiente extremamente propício ao contágio, de modo a 

colocar todos em situação de risco.

Ademais, conforme os relatos da mídia e das organizações de saúde 

internacionais a disseminação do vírus é muito rápida, sendo que em 

pouco tempo já afeta cerda de 120 mil pessoas pelo mundo todo.

 Deste modo, visando à seguridade e o bem estar coletivo, a redesignação 

do ato é medida que se impõe, assim, aprazo o ato para o dia 08/07/2020, 

às 13h45min.

 Ciência ao Ministério Público e a ilustre Defesa.

 Diligências necessárias.

Intimem-se. Requisitem-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244570 Nr: 54-04.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO DA SILVA SOUZA, EDJUNIO NOGUEIRA 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TULIO DA SILVA SOUZA, Cpf: 

04547299102, Rg: 1919481-1, Filiação: Nair da Silva e Desvalde João de 

Souza, data de nascimento: 27/10/1986, brasileiro(a), natural de Mirassol 

D'oeste-MT, convivente, eletricista e automovéis, Telefone 65/9698-5732. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. SENTENÇA PROFERIDA ÀS FLS.117/120.

Sentença: Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a acusação 

para: CONDENAR o réu Tulio da Silva Souza nas sanções do artigo 157, 

§2º, II c\c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de 

reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, fixados estes a razão de um 

trigésimo do salário mínimo vigente, em regime inicial SEMIABERTO, bem 

como ABSOLVER o acusado Edjunio Nogueira de Souza dos crimes que 

lhe são imputados pela exordial acusatória.Deixo de aplicar a disposição 

prevista no artigo 387, inciso IV, do CPP, tendo em vista que a vítima não 

formulou pedido formal para reparação de qualquer dano.A respeito do 

tema, Guilherme de Souza Nucci leciona o seguinte: “admitindo-se que o 

magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos 

causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução 

criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. 

Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de 

acusação), ou Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar 

valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se 

proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir 

contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que 

inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal 

pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é 

defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infrigência ao 

princípio da ampla defesa”. (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. 

pág. 387).Diante do regime inicial fixado para o cumprimento da pena 

(semiaberto), concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, servindo 

cópia da presente como alvará de soltura em seu favor, se por al, não 

estiver preso.Custas pelo réu.Por fim, transitando em julgado a presente 

sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeça-se guia de 

execução definitiva com traslado das peças obrigatórias e arquivem-se os 

autos.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires, 

digitei.

Cáceres, 16 de março de 2020

Francisco Edson Fanaia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 247548 Nr: 2240-97.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANDRO SANTANA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Vistos.

Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

Coronavírus (COVID-19) que começa a se espalhar pelo país, sobretudo, 

tendo em vista que a questão versa sobre saúde pública e interesse de 
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toda a coletividade, verifica-se a necessidade de imposição de medidas 

que auxiliem no combate a evitar-se a proliferação do vírus.

Conforme relatos recentes o Brasil encontra-se atualmente com cerca de 

234 casos confirmados, e aproximadamente 2.064 casos ainda em 

suspeita, sendo que a OMS reforçou a necessidade de isolamento 

urgente.

 Há ainda grande disseminação pelo País do vírus em questão, sendo que 

a cada dia, os estados vizinhos de Mato Grosso confirmam mais casos de 

Coronavírus (COVID-19), de forma que até mesmo em Mato Grosso, 

existem 08 suspeitos de terem sido infectados, um destes, em Comarcas 

vizinhas de Cáceres/MT (Glória D’Oeste/MT) .

Ressalta-se que fóruns são ambientes frequentados diariamente por 

inúmeras pessoas, assim, por hora, evitar reuniões de pessoas é medida 

que mostra nos resultados significativos na gestão da presente crise, 

desta forma, a realização de audiência, dentro de ambientes fechados, se 

tornam um ambiente extremamente propício ao contágio, de modo a 

colocar todos em situação de risco.

Ademais, conforme os relatos da mídia e das organizações de saúde 

internacionais a disseminação do vírus é muito rápida, sendo que em 

pouco tempo já afeta cerda de 120 mil pessoas pelo mundo todo.

 Deste modo, visando à seguridade e o bem estar coletivo, a redesignação 

do ato é medida que se impõe, assim, aprazo o ato para o dia 11/08/2020, 

às 16h00min.

 Ciência ao Ministério Público e a ilustre Defesa.

 Diligências necessárias.

Intimem-se. Requisitem-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 253493 Nr: 6540-05.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CEBALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

Coronavírus (COVID-19) que começa a se espalhar pelo país, sobretudo, 

tendo em vista que a questão versa sobre saúde pública e interesse de 

toda a coletividade, verifica-se a necessidade de imposição de medidas 

que auxiliem no combate a evitar-se a proliferação do vírus.

Conforme relatos recentes o Brasil encontra-se atualmente com cerca de 

234 casos confirmados, e aproximadamente 2.064 casos ainda em 

suspeita, sendo que a OMS reforçou a necessidade de isolamento 

urgente.

 Há ainda grande disseminação pelo País do vírus em questão, sendo que 

a cada dia, os estados vizinhos de Mato Grosso confirmam mais casos de 

Coronavírus (COVID-19), de forma que até mesmo em Mato Grosso, 

existem 08 suspeitos de terem sido infectados, um destes, em Comarcas 

vizinhas de Cáceres/MT (Glória D’Oeste/MT) .

Ressalta-se que fóruns são ambientes frequentados diariamente por 

inúmeras pessoas, assim, por hora, evitar reuniões de pessoas é medida 

que mostra nos resultados significativos na gestão da presente crise, 

desta forma, a realização de audiência, dentro de ambientes fechados, se 

tornam um ambiente extremamente propício ao contágio, de modo a 

colocar todos em situação de risco.

Ademais, conforme os relatos da mídia e das organizações de saúde 

internacionais a disseminação do vírus é muito rápida, sendo que em 

pouco tempo já afeta cerda de 120 mil pessoas pelo mundo todo.

 Deste modo, visando à seguridade e o bem estar coletivo, a redesignação 

do ato é medida que se impõe, assim, aprazo o ato para o dia 08/07/2020, 

às 15h20min.

 Ciência ao Ministério Público e a ilustre Defesa.

 Diligências necessárias.

Intimem-se. Requisitem-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 173557 Nr: 8902-53.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

Coronavírus (COVID-19) que começa a se espalhar pelo país, sobretudo, 

tendo em vista que a questão versa sobre saúde pública e interesse de 

toda a coletividade, verifica-se a necessidade de imposição de medidas 

que auxiliem no combate a evitar-se a proliferação do vírus.

Conforme relatos recentes o Brasil encontra-se atualmente com cerca de 

234 casos confirmados, e aproximadamente 2.064 casos ainda em 

suspeita, sendo que a OMS reforçou a necessidade de isolamento 

urgente.

 Há ainda grande disseminação pelo País do vírus em questão, sendo que 

a cada dia, os estados vizinhos de Mato Grosso confirmam mais casos de 

Coronavírus (COVID-19), de forma que até mesmo em Mato Grosso, 

existem 08 suspeitos de terem sido infectados, um destes, em Comarcas 

vizinhas de Cáceres/MT (Glória D’Oeste/MT) .

Ressalta-se que fóruns são ambientes frequentados diariamente por 

inúmeras pessoas, assim, por hora, evitar reuniões de pessoas é medida 

que mostra nos resultados significativos na gestão da presente crise, 

desta forma, a realização de audiência, dentro de ambientes fechados, se 

tornam um ambiente extremamente propício ao contágio, de modo a 

colocar todos em situação de risco.

Ademais, conforme os relatos da mídia e das organizações de saúde 

internacionais a disseminação do vírus é muito rápida, sendo que em 

pouco tempo já afeta cerda de 120 mil pessoas pelo mundo todo.

 Deste modo, visando à seguridade e o bem estar coletivo, a redesignação 

do ato é medida que se impõe, assim, aprazo o ato para o dia 12/08/2020, 

às 14h00min.

 Ciência ao Ministério Público e a ilustre Defesa.

 Diligências necessárias.

Intimem-se. Requisitem-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 174411 Nr: 9523-50.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDS, WGMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT"

 Vistos.

Visando a celeridade processual, posto que o corréu Henrique as Silva 

não faz jus ao benefício de suspensão condicional do processo, 

determino o desmembramento do feito com relação ao acusado Willian 

Gabriel Massavy de Carvalho.

 Quanto ao acusado HENRIQUE DA SILVA. Em virtude da declaração da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou como pandemia a 

proliferação da doença causada pelo Coronavírus (COVID-19) que 

começa a se espalhar pelo país, sobretudo, tendo em vista que a questão 

versa sobre saúde pública e interesse de toda a coletividade, verifica-se a 

necessidade de imposição de medidas que auxiliem no combate a 

evitar-se a proliferação do vírus.

Conforme relatos recentes o Brasil encontra-se atualmente com cerca de 

234 casos confirmados, e aproximadamente 2.064 casos ainda em 

suspeita, sendo que a OMS reforçou a necessidade de isolamento 

urgente.

 Há ainda grande disseminação pelo País do vírus em questão, sendo que 

a cada dia, os estados vizinhos de Mato Grosso confirmam mais casos de 

Coronavírus (COVID-19), de forma que até mesmo em Mato Grosso, 

existem 08 suspeitos de terem sido infectados, um destes, em Comarcas 

vizinhas de Cáceres/MT (Glória D’Oeste/MT) .

Ressalta-se que fóruns são ambientes frequentados diariamente por 

inúmeras pessoas, assim, por hora, evitar reuniões de pessoas é medida 
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que mostra nos resultados significativos na gestão da presente crise, 

desta forma, a realização de audiência, dentro de ambientes fechados, se 

tornam um ambiente extremamente propício ao contágio, de modo a 

colocar todos em situação de risco.

Ademais, conforme os relatos da mídia e das organizações de saúde 

internacionais a disseminação do vírus é muito rápida, sendo que em 

pouco tempo já afeta cerda de 120 mil pessoas pelo mundo todo.

 Deste modo, visando à seguridade e o bem estar coletivo, a redesignação 

do ato é medida que se impõe, assim, aprazo o ato para o dia 12/08/2020, 

às 14h30min.

 Ciência ao Ministério Público e a ilustre Defesa.

 Diligências necessárias.

Intimem-se. Requisitem-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 181596 Nr: 3271-94.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON JONNIS CARDOSO DUTRA, CLEBESON 

DE ARAUJO MARCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos N.º: 3271-94.2015.811.0006 – Cód. 181596

Visto em correição.

 Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma preenche os 

requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar presentes a prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão pela qual, recebo 

a denúncia em todos os seus termos.

Cite-se os acusados ELTON JONES CARDOSO DUTRA e CLEBERSON DE 

ARAÚJO MARCENA para oferecerem resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhes sobre a advertência do 

parágrafo segundo do art. 396-A, 396 e 396-A do Código Processual 

Penal.

Conste do mandado citatório que o Senhor Oficial de Justiça deverá 

questionar os acusados se os mesmos possuem condição financeira para 

constituir advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde 

já, nomeio o nobre Defensor Público atuante nesta comarca para 

apresentar resposta à acusação no mesmo prazo (10 dias, art. 396-A, 

§2º, CPP).

Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Comunique-se o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe (cartório 

distribuidor, instituto de identificação criminal do estado, INFOSEG (banco 

de dados de antecedentes criminais), bem como ao correspondente no 

âmbito federal e à delegacia de polícia, de onde proveio o procedimento 

inquisitorial respectivo), certificando-se as comunicações nos autos.

Compulsando os autos observo que o denunciado ELTON JONES 

CARDOSO DUTRA faz jus ao Sursis processual, visto que o crime 

imputado ao mesmo não ultrapassa pena mínima de um ano, conforme 

dispõe o art. 89 da Lei 9.099/95, bem como ante o fato do mesmo não 

portar antecedentes criminais.

Desta forma, designo audiência para oferta de suspensão condicional do 

processo para 09/10/2018 às 16h00min.

Cite-se, intime-se e cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 181596 Nr: 3271-94.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON JONNIS CARDOSO DUTRA, CLEBESON 

DE ARAUJO MARCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que este Magistrado necessitou se ausentar da comarca na 

data aprazada para realização da audiência agendada, estando este de 

licença médica, redesigno o ato para 12/02/2020 às 15h15min.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Intimem-se, requisitem-se e cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 181596 Nr: 3271-94.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON JONNIS CARDOSO DUTRA, CLEBESON 

DE ARAUJO MARCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N.º 3271-94.2015.811.0006 - Cód. 181596

Sala de Audiências da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT

DATA: 12.2.20 HORÁRIO: Inicio: 15h15min. Término: 15h30min.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

DEFENSOR: ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA

Denunciado: Elton Jonnis Cardoso Dutra; Cleberson de Araújo Marcena.

 TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, e o 

Nobre Defensor Público, bem como o denunciado Elton Jonnis Cardoso 

Dutra. Ausente o acusado Cleberson de Araújo Marcena, visto que não 

fora devidamente intimado. PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE 

DESPACHO: Considerando que o acusado Cleberson de Araújo Marcena 

não foi intimado, conforme certidão de fls. 121 resta o ato prejudicado, 

assim, redesigno para o dia 27 de maio de 2020, às 14h15min. Proceda o 

Sr. Gestor diligências junto aos órgãos conveniados ao E. TJMT, acerca 

do atual endereço do réu. Após, logrando êxito em encontrar endereço 

diverso dos autos intime-se acerca da redesignação de audiência, em 

negativo volte-me os autos conclusos. Intimem-se, requisitem-se e 

cumpra-se. Expeça-se o necessário. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente. Eu______Thayná M. 

Castrillon C. dos Santos (estagiária), o digitei e subscrevi.

JOSÉ EDUARDO MARIANO PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

 Juiz de Direito Promotor de Justiça

ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA

Defensor Público

Pablo de Souza Teixeira

Vítima

Elton Jonnis Cardoso Dutra

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 238245 Nr: 6800-19.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR SANTOS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO DA SILVA ALMEIDA - 

OAB:

 Autos n° 6800-19.2018.811.0006 – Cód. 238245

Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

18/08/2020, às 14h30min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório do réu, tudo 

de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, mais 

precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Notifique-se o Ministério Público e cientifique-se o Defensor Público.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226283 Nr: 11635-84.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IURY ANTONIO CUNHA ROMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT"

 Autos n°11635-84.2017.811.0006 – Cód. 226283

Vistos.

Ao Ministério Público para manifestação em relação à possibilidade de 

oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, 

conforme pleiteado pela defesa às fls. 76/77.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 233029 Nr: 3109-94.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO RODRIGUES EGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO LADEIA SEGATTO - 

OAB:20324, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Autos n° 109-94.2018.811.0006 – Cód. 233029

Vistos.

Considerando que o réu compareceu a audiência realizada em data de 

19/02/2020, acompanhado de advogado o qual acostou aos autos 

procuração (fls. 48), intime-se o advogado peticionante às fls. 54para se 

manifestar, bem como ser cientificado.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 30316 Nr: 401-62.2004.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ANTONIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JÚNIOR - 

Promotor de Justiça - OAB:0.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

Defensora Pública - OAB:Defens. Pública

 Autos n° 9861-87.2015.811.0006 – Cód. 192486

Vistos.

Ante o contido na certidão retro, ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 154942 Nr: 2427-18.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEY OLIVEIRA CAETANO, DONATO DA 

CONCEIÇÃO FORTUNATO, GLEICIMAR LINA DA SILVA, CLEYTON DE 

SOUZA JUSTINIANO, DANIEL DOS SANTOS FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n° 2427-18.2013.811.0006 – Cód. 154942

Vistos.

Colha-se o parecer Ministerial em relação ao laudo de avaliação (fls. 

669/671).

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 251146 Nr: 4872-96.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAURI FELIX DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Autos n° 4872-96.2019.811.0006 – Cód. 251146

Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

18/08/2020, às 14h50min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório do réu, tudo 

de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, mais 

precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Notifique-se o Ministério Público e intime-se a defesa.

Intime-se o réu.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cáceres/MT, 03 de março de 2020.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 253495 Nr: 6542-72.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BERNARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Autos n° 6542-72.2019.811.0006 – Cód. 253495

Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

18/08/2020, às 15h10min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório do réu, tudo 

de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, mais 

precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Notifique-se o Ministério Público e intime-se a defesa.

Intime-se o réu.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 245111 Nr: 523-50.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO BENEDITO VELOZO DE PAULA, 

RICHARD YANCACALA CABRASUYO, RODRIGO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT", LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613, MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA - OAB:18834/O
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 Deste modo, recebo o aditamento da denúncia acostado às fls. 

420/421.Outrossim, nos moldes do art. 384, §2° e §4°, do Código de 

Processo Penal manifestem-se as partes acerca de nova oitiva das 

testemunhas e interrogatório dos réus, bem como se necessário, 

arro larem outras testemunhas,  respei tando-se o l imi te 

legal.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 246367 Nr: 1344-54.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIA DOS SANTOS MEMORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820, MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:OAB/MT 

21059

 Autos n° 1344-54.2019.811.0006 – Cód. 246367

Vistos.

Considerando o teor do Ofício 370/2020 (fls. 304), este gabinete entrou em 

contato com a assessoria do Gabinete da 5ª Vara Criminal da Comarca de 

Alta Floresta, conforme solicitado.

 Destarte, designo o dia 03 de abril de 2020, às 14h30min (sexta-feira), 

para inquirição da vítima Tiago Penha Lara por meio do sistema de 

videoconferência, devendo ser oficiado ao Juízo deprecado, bem como 

seja procedido ao encaminhamento do link para realização do ato na 

referida data.

Intimem-se a ré.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se a Defesa.

 Às providências para realização do ato.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 206062 Nr: 7306-63.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTER LEMES - 

OAB:13855/GO, IARA DOS SANTOS AURELIANO - OAB:55.793/GO, 

KAROLINE FERREIRA BUENO LEMES - OAB:46/547/GO

 Autos N.º 7306-63.2016.811.0006 - Cód. 206062

Vistos.

Designo o dia 16/06/2020, às 13h30min, para inquirição da testemunha 

arrolada por meio do sistema de videoconferência, devendo ser oficiado 

ao Juízo deprecante, bem como seja procedido ao encaminhamento do link 

para realização do ato na referida data.

Ciência ao Ministério Público e a ilustre Defesa.

 Diligências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 232558 Nr: 2765-16.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DA CRUZ PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos N.º 2765-16.2018.811.0006 - Cód. 232558

Vistos.

Designo o dia 12/08/2020, às 15h30min, para inquirição da testemunha 

arrolada por meio do sistema de videoconferência, devendo ser oficiado 

ao Juízo deprecante, bem como seja procedido ao encaminhamento do link 

para realização do ato na referida data.

Ciência ao Ministério Público e a ilustre Defesa.

 Diligências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 240142 Nr: 8046-50.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DOS SANTOS SILVA, MARCO 

AURÉLIO BALBINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT", JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 Consoante determina o § 2º do artigo 384 do CPP, retomando o feito de 

volta aos trilhos, prescinde de nova citação, visto que somente houve a 

alteração da capitulação jurídica dos fatos imputados aos réus com o 

aditamento da denúncia, razão pela qual indefiro o requerimento da defesa 

de nova citação, bastando, intimação desta para manifestação e indicação 

de eventuais ovas provas que pretenda produzir.Deste modo, recebo o 

aditamento da denúncia acostado às fls. 176/178.Outrossim, nos moldes 

do art. 384, §2° e §4°, do Código de Processo Penal manifestem-se as 

partes acerca de nova oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus, 

bem como se necessário, arrolarem outras testemunhas, respeitando-se o 

limite legal.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 251192 Nr: 4911-93.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROMILDO MORAES, MATHEUS 

HENRIQUE DE SOUZA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n°4911-93.2019.811.0006 – Cód. 251192

Vistos.

Defiro a cota ministerial de fls. 104/105.

 Visando a celeridade processual, posto que o réu CARLOS ROMILDO 

MORAES foi citado pela via editalícia (fls. 100/103), contudo, até a 

presente data não atendeu ao chamado, nem constituiu Advogado 

determino o desmembramento do feito com relação ao mesmo.

 Ademais, quanto ao acusado MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA CORREIA, 

não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do Código de Processo Penal (causas excludentes da ilicitude, 

causa excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e 

causas de extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12/08/2020, às 15h00, oportunidade em que será 

tomada a declaração do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas 

pela acusação e defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, 

acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, 

interrogatório do réu, tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida 

pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA CORREIA para 

comparecer à audiência designada acompanhado do Defensor Público, 

constando do mandado a possibilidade de se indicar as testemunhas ao 

nobre defensor, ou de trazê-las para a audiência, independente de 

intimação e arrolamento prévio.

Notifique-se o Ministério Público e intime-se o Defensor Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 232251 Nr: 2583-30.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCIO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 
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CUNHA - OAB:14008/MT, EMERSON PINHEIRO LEITE - OAB:19744, 

WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 Autos n° 2583-30.2018.811.0006 – Cód. 232251

Vistos.

Defiro o requerimento retro.

Oficie-se ao Departamento Penitenciário Nacional para que proceda ao 

levantamento dos valores escalonados às fls. 95, 98, 100, 101 e 102, 

vinculando-os a conta judicial.

Às providências.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 260156 Nr: 842-81.2020.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:OAB/PR 60.332

 Verifico ainda que desde o ano de 2007, de forma ininterrupta, o acusado 

se envolveu em diversas situações que culminaram em processos 

criminais contra si, situação, que, embora já tenham sido os processos 

sentenciados, demonstra que a segregação cautelar é meio adequado, ao 

menos neste momento, para cessar as suposta atividades ilícitas.Assim, 

INDEFIRO o pleito de substituição da prisão preventiva por cautelares 

diversas da prisão.Intime-se a patrona do acusado para apresentação de 

defesa prévia em seu favor.Cumpra-se com urgência.Diligências 

necessárias.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159048 Nr: 6782-71.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR, LEOMAR 

AMARANTES MOTA, JOSÉ ELSON PIRES DE SOUZA, USIAS PEREIRA DA 

SILVA, NILSON PEREIRA, ALONSO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16.646 MT, DANILO PIRES ATALA 

- OAB:6.062, FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - OAB:4848/MT, 

LINDOMAR DA SILVA REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT, MAIKON 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164/MT, MARIANA RIBEIRO 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:26763, RONALDO MARTINS 

FRAGA - OAB:13.513/MT, THALISSA GABRIELA CASTRILLON 

MACEDO - OAB:26858/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivopara que tome ciencia nos autos quanto a decisão proferida às fls. 

316, no prazo legal.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000832-57.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERMINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

CASSIANO LOURENCO SANCHES (EXECUTADO)

 

Intimação para Pagamento de Diligência Intimo o patrono do Autor, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ. ZONA 04 

CUIABÁ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001998-27.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO IVININ DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação para impugnar a contestação Intimo o patrono do Autor, para 

querendo impugnar a contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001476-68.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H.P. DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

HAROLDO PEDRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação para Pagamento de Diligência Intimo o patrono do Autor, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001507-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GISELIA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEMI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do Inventariante na pessoa de seu Advogado para comparecer 

na Secretaria da 1ª Vara cível Comarca de Diamantino - MT, para 

assinar/retirar o Termo de Inventariante, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000434-13.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIDE ANGELA SANTANA DA SILVA (TESTEMUNHA)

VITORIO JEOVANE DEPRA (TESTEMUNHA)

TEREZA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

ACELINO LUIZ DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EVANGELISTA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000434-13.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): TEREZA FRANCISCA DA SILVA TESTEMUNHA: ACELINO LUIZ 

DA SILVA, LUZINEIDE ANGELA SANTANA DA SILVA, VITORIO JEOVANE 

DEPRA REU: JOAO EVANGELISTA DA SILVA Vistos etc. Ante a certidão 

constante no ID 26697171, intime-se a parte autora para informar nos 

autos o endereço atualizado da testemunha. Via de consequência, 

CANCELO a audiência designada para o dia 18/03/2020, às 16:00 horas. 

Aportando as informações, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 
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17 de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000286-36.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NILCEU DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor para querendo manifestar nos autos acerca da 

Certidão Negativa juntada pelo Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000981-53.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEREK MARIM DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON ROSBACH DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

exordial e/ou cancelamento da distribuição, (NCPC, 320 e 321), comprovar 

o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT).

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002231-24.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. M. Z. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da Parte Autora na pessoa de seu Advogado para que fique 

ciente e compareça na AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO/ CONCILIAÇÃO, 

Designada para o DIA 20 de Maio de 2020 às 14H00MIN, fórum Comarca 

de Diamantino -MT, sala de Mediação.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002231-24.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. M. Z. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte Autora, para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça da Comarca de Tangará da Serra - MT, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > 

Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado: Citação/Intimação da Requerida , endereço: 

residente e domiciliada à Rua: Deputado Hilter Sansão, nº 254W : (...), 

Bairro: Centro, Cidade Tangará da Serra/MT , Cep: 78300-000,

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000097-87.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

G. N. C. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONES LIBER CARDOSO OAB - MT20082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono da Autora para querendo impugnar a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000795-30.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO VIEGAS DE PINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FELIX DA SILVA OAB - MT0013039A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SOUZA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO às partes, através de seus Procuradores, da Audiência de 

Conciliação e Mediação designada para o DIA 27 DE ABRIL DE 2020, ÀS 

12:30 HS, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC). ADVERTÊNCIA: O não comparecimento injustificado 

das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000264-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERNANDES BALIEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Edinei Rodrigues Constantino (REU)

 

Intimo o patrono da parte AUTORA para que especificar, com precisão, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretende 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000433-28.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação para Pagamento de Diligência Intimo o patrono do Autor, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000419-44.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO J.F. LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação para Pagamento de Diligência Intimo o patrono do Autor, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000467-03.2019.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE REGINA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR LUIZ DUARTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LOURDES JANETE DUARTE (HERDEIRO)

JULIAN JOSE DUARTE (HERDEIRO)

UILIAM LUIS DUARTE (HERDEIRO)

ANA CAROLINA DUARTE (HERDEIRO)

JOSIANE REGINA DUARTE (HERDEIRO)

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado: 

CITAÇÃO : Ana Carolina Duarte Moraes - Residente e Domiciliada na RUA 

Palmiro Paes de Barros, S/N, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Cuiabá – 

MT - ZONA 08

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000434-13.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIDE ANGELA SANTANA DA SILVA (TESTEMUNHA)

VITORIO JEOVANE DEPRA (TESTEMUNHA)

TEREZA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

ACELINO LUIZ DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EVANGELISTA DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000434-13.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): TEREZA FRANCISCA DA SILVA TESTEMUNHA: ACELINO LUIZ 

DA SILVA, LUZINEIDE ANGELA SANTANA DA SILVA, VITORIO JEOVANE 

DEPRA REU: JOAO EVANGELISTA DA SILVA Vistos etc. Ante a certidão 

constante no ID 26697171, intime-se a parte autora para informar nos 

autos o endereço atualizado da testemunha. Via de consequência, 

CANCELO a audiência designada para o dia 18/03/2020, às 16:00 horas. 

Aportando as informações, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

17 de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000579-40.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LEMES IZEPILOVSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000579-40.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): JULIANA LEMES IZEPILOVSKI REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca do ofício de id. 

23959380. Às providências. Diamantino, 03 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000346-09.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: FRANCISCO EDUARDO 

SANCHES WALOSZEK, SONIA MARIA SANCHES WALOSZEK Vistos etc. 

Trata-se de Ação Monitoria ajuizada pelo BANCO DO BRASIL em face de 

FRANCISCO EDUARDO SANCHES WALOSZEK e SONIA MARIA SANCHES 

WALOSZEK, todos devidamente qualificados nos autos. Alega que por 

meio da Cédula de Crédito Bancário nº 490.801.472, emitida em 

22/12/2016, liberou para o primeiro Réu o valor de R$ 879.187,82 

(oitocentos e setenta e nove mil cento e oitenta e sete reais e oitenta e 

dois centavos), restando pactuado que a parte Ré pagaria ao Autor 05 

(cinco) prestações, nos valores descritos na cédula, sendo a primeira 

parcela vencível em 20/05/2017 e a última em 20/05/2021. Afirma que a 

obrigação não foi cumprida pelos Réus, e com o inadimplemento tornou-se 

credor da parte Ré na quantia de R$ 1.055.113,30 (um milhão cinquenta e 

cinco mil cento e treze reais e trinta centavos), representada pela Cédula 

de Crédito Bancário nº 490.801.472, incluídos os encargos pela mora 

previstos no referido título de crédito. Pugnou pelo pagamento da quantia 

reclamada, com a constituição de pleno direito o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, com o 

prosseguimento da presente ação na forma do forma do Livro II, Título III, 

Capítulo XI do Novo Código de Processo Civil. Instruiu a inicial com 

documentos. Regularmente citado, a parte requerida FRANCISCO 

EDUARDO SANCHES WALOSZEK opôs embargos, no id. 17657846. A 

parte autora apresentou réplica, pugnando pela rejeição aos embargos, no 

id. 22361053. A parte requerida SONIA MARIA SANCHES WALOSZEK 

opôs embargos, no id. 23884491. Os autos vieram conclusos. É o 

necessário relato. FUNDAMENTO. DECIDO. Da Preliminar de Nulidade do 

Aval Asseveram que a exigência de aval sem qualquer correlação com o 

débito em execução configura-se nulidade absoluta. Afirmam que o 

avalista não possui qualquer relação negocial ou responsabilidade direta 

com a transação efetivada pelo devedor principal com o credor (Banco do 

Brasil S/A). Pugnam pelo reconhecimento e declaração de nulidade do aval 

prestado por SONIA MARIA SANCHES WALOSZEK, extinguindo o 

processo sem resolução de mérito em relação a ela. Da análise do caso 

em concreto verifica-se que foi anexada Cédula Rural Hipotecária, a qual 

consta a assinatura da avalista. Ademais é válido o aval prestado por 

terceiro pessoa física em cédula de crédito rural emitida por pessoa física, 

podendo a mesma figurar no polo passivo da ação, juntamente com o 

devedor principal. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE 

CRÉDITO RURAL EMITIDA POR PESSOA FÍSICA – GARANTIA DE AVAL 

PRESTADA POR TERCEIRO PESSOA FÍSICA – VALIDADE – ART. 60, § 3º, 

DO DECRETO-LEI N. 167/1967 INAPLICÁVEL ÀS CCR’S – DIREITO REAL DE 

GARANTIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA – BEM DE FAMÍLIA – 

IMPENHORABILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA – DÍVIDA CONSTITUÍDA EM 

FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR – EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3º, V, 

DA LEI N. 8.009/90 – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da 

jurisprudência do eg. STJ, “a vedação contida no art. 60, § 3º, do 

Decreto-Lei n. 167/1967 ("São nulas quaisquer outras garantias, reais ou 

pessoais, salvo quando prestadas pelas pessoas físicas participantes da 

empresa emitente, por esta ou por outras pessoas jurídicas") não alcança 

as cédulas de crédito rural , sendo aplicável apenas às notas e duplicatas 

rurais . 2. É válido o aval prestado por terceiro pessoa física em cédula de 

crédito rural emitida por pessoa física. 3. É parte legítima para figurar no 

polo passivo de ação de execução de título extrajudicial terceiro pessoa 

física que presta aval em cédula de crédito rural emitida por pessoa física” 

(STJ – TERCEIRA TURMA – AgRg no AREsp 721632/MS – Rel. Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Data do Julgamento 01/12/2015 - Data da 

Publicação DJe 09/12/2015). 2. O eg. STJ também já decidiu que, “segundo 

a regra prescrita no art. 3º, V, da Lei n. 8.009/90, sobre o imóvel dado em 
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garantia hipotecária não incide o benefício da impenhorabilidade do bem de 

família no caso de dívida constituída em favor da entidade familiar. 

Iterativos precedentes do STJ.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 

1463694/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015)”. (N.U 

1009547-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 

01/10/2019, Publicado no DJE 02/12/2019). Portanto, refuto a preliminar de 

nulidade de aval. Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor De 

início, ressalto meu entendimento de que, em face da regra disposta no 

art. 3º, do Código de Defesa do Consumidor, em que existam relações 

entre o fornecedor que desenvolve atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços e o consumidor, 

previsto no art. 2º, do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a 

legislação protetiva consumerista. A jurisprudência e a doutrina, com base 

nas novas conquistas sociais, passaram a admitir a figura do "contratante 

fraco", ou seja, o que está mais vulnerável, por afigurar-se o mais fraco, o 

que é preciso proteger. Surgiram, pois, as teorias do abuso do direito e da 

imprevisão e está a se elaborar, no momento, um sistema de proteção ao 

que hoje se convencionou chamar de hipossuficiente, econômica ou 

tecnicamente. Surgem como exemplo máximo dessa fase, no mundo 

inteiro, os modernos Códigos de Defesa do Consumidor que determinam 

ao juiz rever instrumentos, eliminar cláusulas atentatórias ao equilíbrio 

contratual e declarar-lhes a nulidade (art. 6º, inc. V, do Código de Defesa 

do Consumidor). Desta forma, se antes o contrato possuía intocável força 

obrigatória, fundada na vontade das partes, que estabelecia vínculo 

praticamente indelével, hoje, contrariamente, o arbítrio e a autonomia 

dessa mesma vontade estão limitados e condicionados à lei. A lei sanciona 

o resultado e torna cogente a obrigatoriedade do equilíbrio, confira-se, o 

art. 51, IV, XV, § 1º, III e § 2º do CDC, moderno instrumento a disciplinar as 

relações contratuais, de inteira aplicação no caso sub judice. Inexistem 

dúvidas de que as partes entabularam relação contratual e a elas ficam 

vinculadas, bem como de que devem resguardar o princípio da boa-fé 

objetiva. Observo ainda que, o princípio contratual da soberania dos 

pactos (pacta sunt servanda), apesar de mitigado pelo Código de Defesa 

do Consumidor, não foi de todo derrogado, a contrario sensu, o CDC vem 

para garantir a aplicação de referido princípio, ou seja, é garantida a 

obrigatoriedade contratual, salvo se restar comprovado o locupletamento 

do fornecedor, ante a hipossuficiência do consumidor. De sorte que, nas 

relações de consumo, o contrato faz lei entre as partes, desde que exista 

o equilíbrio entre as mesmas. No entanto, na maioria das vezes, o 

desequilíbrio entre os contratantes é fato costumeiro e, levando em 

consideração a nova realidade dos tempos modernos, em que nossos 

tribunais têm decidido reiteradamente que o princípio do ‘pacta sunt 

servanda’ não se constitui em óbice para que se reconheça a revisão e 

consequente nulidade de cláusula potestativa, pois não é justo que se 

convalide o que é abusivo e nulo, não afrontando tal decisão o princípio da 

isonomia, com o reconhecimento da existência do arbítrio, que consagra a 

prevalência da vontade unilateral, inadmissível nos contratos comutativos. 

Neste contexto, torna-se inviável a utilização incondicional do paradigma 

contratual clássico, que se baseava na aceitação unânime e absoluta dos 

princípios da autonomia da vontade, do ‘pacta sunt servanda’ e da 

liberdade contratual, para solucionar os problemas contratuais modernos, 

pois, sabe-se que, via de regra, a aplicação daquele paradigma implica 

decisões judiciais injustas para com os consumidores. Assim, 

demonstrada está a possibilidade da declaração de revisão das cláusulas 

abusivas pactuadas, muito embora a vigência do princípio do pacta sunt 

servanda. Convém, entretanto, esclarecer que as cláusulas contratuais 

livremente celebradas pelas partes contratantes devem ser fielmente 

observadas, sendo descabida sua revisão na ausência de irregularidade 

ou abusividade. Considerando que o artigo 6.º, inciso V, do Código de 

Defesa do Consumidor permite a revisão e modificação das cláusulas 

contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais entre as 

partes, relativiza-se, pois, o princípio da pacta sunt servanda a fim de 

assegurar a real concretização dos conceitos norteadores do equilíbrio da 

relação contratual. Deste modo, acolho a pretensão do embargante e 

aplico o Código de Defesa do Consumidor, ante a relação de consumo 

estabelecida entre as partes, com a consequente inversão do ônus da 

prova em favor da parte requerida. Ressalta-se que a ação monitória é o 

instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, 

de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado 

por documento escrito, sem eficácia de título executivo, para que requeira 

em juízo a expedição de mandado de pagamento, ou entrega da coisa. 

Vejamos o que preceitua o art. 700 do NCPC: “Art. 700. A ação monitória 

pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem 

eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o 

pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou 

infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de 

fazer ou de não fazer.” No caso, verifica-se que mesmo sendo extinta a 

execução, o título a ser cobrado, ainda, existe. Do termo inicial para 

fixação de juros e de correção monetária Os embargantes alegam que em 

face da confessada prescrição da Cédula Rural, o embargado foi 

compelido a propor ação monitória, e que a época para exigência dos 

juros e correção monetária não se dá com o vencimento da obrigação, sob 

o argumento de que não se trata de título executivo. Pois bem. Em nada 

interfere no termo a quo dos juros de mora e a correção monetária o fato 

de ter sido manejada ação monitória, sendo certo que, em regra, incidem a 

partir da data do vencimento da dívida, em se tratando de obrigação 

positiva e líquida. Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA 

SELIC. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. 

MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Em nada interfere no termo a quo dos juros de mora o fato de 

ter sido manejada ação monitória, sendo certo que, em regra, incidem a 

partir da data do vencimento da dívida, em se tratando de obrigação 

positiva e líquida. Precedentes do STJ. 2. O recurso especial possui 

fundamentação vinculada, de modo que não cabe ao STJ imiscuir-se em 

questões que não lhe tenham sido devolvidas especificamente. 

Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1325685/RJ, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

20/08/2019, DJe 23/08/2019). Portanto, plenamente possível o termo inicial 

usado para correção monetária e juros na ação monitória. Da Comissão de 

Permanência e Impossibilidade de Cumulação Ressalta-se que a nossa 

jurisprudência é pacífica em não admitir a cumulação de comissão de 

permanência, juros e multa contratual, conforme reiterado entendimento 

jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. - Os juros remuneratórios incidem à taxa 

média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco 

Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade 

do percentual contratado ou a ausência de contratação expressa. - É 

admitida a incidência da comissão de permanência desde que pactuada e 

não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção 

monetária e/ou multa contratual. - Agravo regimental conhecido e 

parcialmente provido.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL nº 50999, 3ª Turma, Relator: Min. NANCY ANDRIGHI, 

julgado em 17/04/2012) "I - Nos contratos celebrados por instituições 

financeiras, é vedada a cobrança de comissão de permanência, 

cumulativamente com a multa contratual e com os juros de mora". (STJ; 

AGA 357585/SP, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 

2000/0144607-0, Min. Castro Filho). “AGRAVO REGIMENTAL. 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ENCARGOS ILEGAIS. - A 

descaracterização da mora ocorre com a cobrança de encargos ilegais. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. - 

Impossível, nos contratos bancários, a cobrança cumulada da comissão 

de permanência e juros remuneratórios, correção monetária e/ou juros e 

multa moratórios. - A cobrança de encargos ilegais descaracteriza a 

mora.” (STJ - AgRg no REsp 849061 / RS – 3ª Turm – Min. Rel. Humberto 

Gomes de Barros – 27/03/2007) Desta maneira, a aplicação cumulada de 

várias taxas de encargos financeiros, é veemente vedada, vez que o 

valor agregado se torna oneroso aos requeridos. No presente caso, 

consta expressamente a previsão quanto à cobrança do referido encargo 

no contrato discutido, motivo em que determino sua exclusão. Da 

Capitalização dos Juros Capitalização dos juros significa juros compostos, 

em oposição aos juros simples. Enquanto naqueles os juros se incorporam 

ao capital ao final de cada período de contagem, nestes tal não ocorre. No 

caso de se incorporar, a taxa de juro do novo período incidirá sobre o 

quantum de juros do período anterior, porque incide sobre o capital total 

(capital inicial mais o juro que a ele se "incorporou"). É chamada 

"capitalização" de juros porque é a "ação" de tornar os juros em "capital". 

O eminente Bruno Mattos e Silva explana a questão de modo singelo: “O 

que são juros simples? Juros simples são aqueles que incidem apenas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 163 de 975



sobre o principal corrigido monetariamente, isto é, não incidem sobre os 

juros que se acrescente ao saldo devedor. Vale dizer, assim, que os juros 

não pagos não constituem a base de cálculo para a incidência posterior de 

novos juros simples. E o que são juros compostos? Juros compostos são 

aqueles que incidirão não apenas sobre o principal corrigido, mas também 

sobre os juros que já incidiram sobre o débito. Como se pode perceber, 

capitalização dos juros pode, matematicamente, ocorrer mês a mês, 

semestralmente, ano a ano, etc.”. Ressalta-se que a jurisprudência já 

firmou entendimento de que a capitalização mensal de juros é admissível 

quando devidamente pactuada. Nessa senda: “APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE 

NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DA COBRANÇA – 

PRECEDENTES – IOF – IMPOSTO COMPULSÓRIO – LEGITIMIDADE DA 

COBRANÇA – PEDIDO CONTRAPOSTO – CABÍVEL APENAS EM SEDE DE 

CONTESTAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Só se 

considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma 

vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento 

externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. É cabível a 

capitalização de juros, desde que expressamente pactuada. O pedido 

contraposto apenas é cabível em caso de contestação”. (N.U 

0000579-84.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). No contrato 

discutido existe previsão para a capitalização de juros, podendo a mesma 

ser aplicada. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos 

monitórios para excluir a comissão de permanência, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e DECLARO viável a 

pretensão monitória, devendo os valores descritos na inicial serem 

revisados. Condeno os requeridos ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente 

atualizado, na forma do § 2º do art. 85 e art. 86 do NCPC. P.I.C. Às 

providências. Diamantino, 05 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001102-52.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: M. A. FERREIRA DE OLIVEIRA E 

CIA LTDA - EPP, ALEX STEVES BERTO Vistos etc. Trata-se de Ação 

Monitoria ajuizada pelo BANCO DO BRASIL em face de M A FERREIRA DE 

OLIVEIRA E CIA LTDA e ALEX STEVES BERTO, todos devidamente 

qualificados nos autos. Alega que por meio do Contrato de Abertura de 

Crédito BB Giro Recebíveis nº 066.702.933, houve a liberação de capital 

de giro no valor de R$219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais). Afirma 

que a obrigação não foi cumprida pelos Réus, vencendo de forma 

antecipada o débito, atingindo o montante de R$ 543.469,16 (quinhentos e 

quarenta e três mil quatrocentos e sessenta e nove reais e dezesseis 

centavos). Pugnou pelo pagamento da quantia reclamada, com a 

constituição de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em mandado executivo, com o prosseguimento da 

presente ação na forma do forma do Livro II, Título III, Capítulo XI do Novo 

Código de Processo Civil. Instruiu a inicial com documentos. Regularmente 

citados, os requeridos apresentaram embargos, no id. 20544153. A parte 

autora apresentou réplica, pugnando pela rejeição aos embargos, no id. 

21038516. Os autos vieram conclusos. É o necessário relato. 

FUNDAMENTO. DECIDO. De início, destaca-se que o entendimento do STJ 

é a aplicação da teoria finalista ao Código de Defesa do Consumidor, ou 

seja, a pessoa deve se tratar de consumidor final. Ressalta-se que para o 

consumidor ser considerado como destinatário final, o produto adquirido 

ou serviço utilizado não pode guardar qualquer relação, direta ou indireta, 

com a atividade econômica empresarial por ele desenvolvida, ou seja, 

deve destinar-se exclusivamente ao atendimento de uma necessidade 

própria, pessoal do consumidor. Nesse sentido: “INAPLICABILIDADE DO 

CDC. PESSOA JURÍDICA. VEÍCULO ADQUIRIDO PARA INCREMENTAÇÃO 

DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. TEORIA FINALISTA. DESTINATÁRIO FINAL. 

INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. Protesto de título REGULAR. 

QUITAÇÃO POSTERIOR. CANCELAMENTO DO PROTESTO. ÔNUS DO 

DEVEDOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. Para que o consumidor seja considerado como 

destinatário econômico final, o produto adquirido ou serviço utilizado não 

pode guardar qualquer relação, direta ou indireta, com a atividade 

econômica empresarial por ele desenvolvida; ou seja, deve destinar-se 

exclusivamente ao atendimento de uma necessidade própria, pessoal do 

consumidor. (...)”. (TJ – BA – apelação: 80001848820168050082 – data da 

publicação: 07/05/2018). Portanto, deixo de aplicar o Código de Defesa do 

Consumidor no presente caso. No que concerne ao pedido de extinção da 

ação monitória, sob o argumento de que a parte requerida está em 

recuperação judicial, ressalta-se que o processamento da recuperação 

judicial não enseja a suspensão de ações de conhecimento em momento 

prévio ao trânsito em julgado. Ademais, o fato da existência de 

recuperação judicial em outra comarca não torna esse Juízo incompetente 

para julgar a ação. Nessa senda: “Agravo de instrumento. Exceção de 

incompetência. Ação monitória. Deferido o processamento da recuperação 

judicial da agravante. Pretendido pela agravante que fosse suspenso o 

curso da ação em exame, bem como declarada a incompetência do juízo 

de origem para deliberar sobre o recebimento do crédito em discussão. 

Não cabimento. Lei 11.101/2005, art. 6º, § 1º. Ação que demanda quantia 

ilíquida. Inexistência de crédito constituído passível de se sujeitar à 

recuperação judicial. Processamento da aludida ação no juízo de primeiro 

grau que não importa em qualquer prejuízo para o plano de recuperação 

judicial da agravante. Recurso improvido”. (TJ – SP- 137070340053200 – 

2013). Em relação a legitimidade dos fiadores, vislumbra-se plenamente 

possível a continuação, tendo em vista que a recuperação judicial do 

devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, sequer 

da monitória, nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações 

ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, 

por garantia cambial, real ou fidejussória, ou seja, existe preservação das 

obrigações dos fiadores e dos avalistas na eventualidade de ser deferida 

a recuperação judicial do devedor principal. Segue entendimento 

jurisprudencial: "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL À EMPRESA CO-EXECUTADA. 

EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO AVALISTA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. 

AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO 

EXEQUENDO. 1.- Conforme o disposto art. 6º da Lei n. 11.101/05, o 

deferimento de recuperação judicial à empresa co-executada não tem o 

condão de suspender a execução em relação a seus avalistas, a exceção 

do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária. 2.- O Aval é ato dotado 

de autonomia substancial em que se garante o pagamento do título de 

crédito em favor do devedor principal ou de um co-obrigado, isto é, é uma 

garantia autônoma e solidária. Assim, não sendo possível o credor 

exercer seu direito contra o avalizado, no caso a empresa em 

recuperação judicial, tal fato não compromete a obrigação do avalista, que 

subsiste integralmente. 3.- As deliberações constantes do plano de 

recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em 

julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das 

disposições legais, no caso, o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/05, o qual 

prevê que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam 

seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de 

regresso". 4.- Agravo Regimental improvido". (AgRg nos EDcl no REsp 

1280036/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 

20/08/2013, DJe 05/09/2013). Em relação a novação de créditos alegada 

pela parte embargante da decisão que homologar a recuperação judicial, 

frisa-se que embora o plano de recuperação judicial opere novação das 

dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são 

preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos 

contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e 

execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em 

geral. Por fim, no caso em concreto, verifica-se a existência da dívida 

vencida, por meio de prova escrita, ou seja, contratos de ids. 9685701 e 

9685704. Assim, considerando, pois, a ausência de prova capaz de 

desconstituir o título que instruiu a ação monitória, deve-se julgar 

improcedentes os embargos apresentados pelos demandados. Ante o 
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exposto, REJEITO os embargos monitórios, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, e DECLARO viável a pretensão monitória, constituindo, de pleno 

direito, o título executivo judicial. Condeno os demandados ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, a 

ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC. 

CONVERTA-SE o mandado inicial em mandado executivo judicial, 

prosseguindo-se, doravante, na forma prevista do Livro II, Título II, 

Capítulos II e IV do CPC. P.I.C. Às providências. Diamantino, 05 de março 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000622-40.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CHINOTI (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor para querendo manifestar nos autos acerca da 

busca infrutífera pelo Sistema Bacenjud

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000145-51.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ DA SILVA SANTANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000145-51.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANTONIO LUIZ DA 

SILVA SANTANA Vistos etc. Indefiro o pedido de id. 26290040, uma vez 

que o extrato via renajud apresenta as informações já constantes no id. 

20854622. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 09 de 

março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001395-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA VATTOS (EXECUTADO)

JOSE ROBERTO VATTOS (EXECUTADO)

PAULO GERALDO VATTOS (EXECUTADO)

MARINETE DE FATIMA IGNACIO VATTOS (EXECUTADO)

ANTONIO DECLEVO VATTOS (EXECUTADO)

ROSINEI DE FATIMA BARCHI VATTOS (EXECUTADO)

ANTONIO VALMIR VATTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO VATTOS OAB - 049.378.958-85 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001395-85.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA EXECUTADO: JOSE ROBERTO 

VATTOS, MARIA APARECIDA DA SILVA VATTOS, ANTONIO VALMIR 

VATTOS, ROSINEI DE FATIMA BARCHI VATTOS, PAULO GERALDO 

VATTOS, MARINETE DE FATIMA IGNACIO VATTOS, ANTONIO DECLEVO 

VATTOS REPRESENTANTE: JOSE ROBERTO VATTOS Vistos etc. Trata-se 

de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de justiça 

gratuita. DECIDO. Inicialmente, importa salientar que na legislação pátria 

inexiste pedido de reconsideração, notadamente quando não há previsão 

legal, sendo tal instituído utilizado como forma de rever decisão que já fora 

matéria julgada. Destarte, o NCPC não relaciona questões que sejam 

cabíveis para reanálise de matéria preclusa, sendo que o artigo 505, do 

mesmo diploma legal, ressalva que nenhum juiz decidirá novamente 

questões já decididas. Ora, pedir ao magistrado para rever aquilo que já 

fora decidido, não demonstrada presunção de análise profunda dos autos, 

notadamente quando as decisões em casos como este são emanadas de 

forma detalhada. Pois bem, nesse seguimento existe o instituto da 

preclusão pro judicato podendo ser compreendida como preclusão para o 

juiz, ou seja, matérias preclusas a qual é incabível novo reexame. A 

doutrina leciona bem a respeito de tema, vejamos: “Preclusão pro judicato. 

A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente 

ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a 

finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz 

referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato 

(Nery, Recursos, 66)”. Por sua vez, a jurisprudência tem decidido da 

seguinte maneira: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA - LUCROS CESSANTES - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - 

POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. 

Inequívoca a preclusão pro judicato quando a matéria na qual se baseia o 

agravante já foi objeto de julgamento e afastada em recursos anteriores”. 

(TJ/MT - AI, 50467/2011, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, J: 

25/01/2012, P: 13/02/2012). Ademais, no Código de Processo Civil existem 

recursos cabíveis em decisões interlocutórias, caso a parte inconformada, 

esta poderá interpor o recurso adequado visando reformar a decisão que 

não é passível de reanálise. No mesmo sentido, os seguintes precedentes 

jurisprudenciais: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. (...) pedido de reconsideração, o que não suspende 

qualquer prazo para recorrer, pelo que o direito ao recurso foi atingido 

pela preclusão. 3. Recurso desprovido”. (TRF-3 - AI: 26359 SP 

0026359-79.2011.4.03.0000, Décima Turma, Relator: Desembargador 

Federal Baptista Pereira, J: 23/04/2013). Dessa forma, ante a inexistência 

de previsão legal na legislação vigente para reconsideração, INDEFIRO o 

pedido. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 09 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001544-18.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANO GOMES RODRIGUES DAS CHAGAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001544-18.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: JOSIANO GOMES RODRIGUES DAS CHAGAS Vistos etc. 

Chamo o feito à ordem. Da análise dos autos, verifico que KSL 

Associados não tem procuração nos autos, sendo impossível o 

levantamento dos valores em seu favor. Sanada a irregularidade, 

venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 11 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000667-44.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO / MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA (REU)

DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES (REU)

MARIA ADELIA DALTRO DE SOUZA (REU)

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

eris alves ponde OAB - MT13830-N (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000667-44.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO / MT 

REU: ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA, 

DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES, MARIA ADELIA DALTRO DE 

SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública com preceito 

condenatório ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor de ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA, VAILDE 
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LUCIANA DE OLIVEIRA, DIANE VIEIRA DE VASCONCELOS ALVES e 

MARIA ADELIA DALTRO DE SOUZA, todos devidamente qualificados nos 

autos. Relata que durante os exercícios de 2015 e 2016, o Conselho 

Municipal de Saúde encontrou uma série de dificuldades quando do 

exercício de suas prerrogativas, em meio a carência de infraestrutura de 

ordem material e funcional. Afirma que o presidente do Conselho Municipal 

de Saúde, Gilson Barbosa da Silva noticiou diversas irregularidades. 

Assevera que as atividades do Conselho Municipal de Saúde são 

promovidas numa sala vinculada à Secretaria Municipal de Assistência 

Social, destinada a abrigar os Conselhos Municipais da Assistência Social. 

Aduz que o mobiliário e demais equipamentos que guarnecem a sala se 

vinculam ao funcionamento dos Conselhos Municipais da Assistência 

Social, e que o Conselho Municipal de Saúde apenas possuía cadeiras de 

plástico, sob o argumento que não estava na posse dos bens que lhe 

haviam sido doados, quais sejam, um desktop completo com impressora e 

uma TV LCD 32”. Alega que o Conselho Municipal de Saúde de Alto 

Paraguai fazia uso da referida sala apenas a título precário, argumentando 

que suas reuniões eram promovidas nos horários que não conflitassem 

com a agenda dos Conselhos Municipais de Assistência Social. Ressalta 

que em meio as dificuldades de ordem material, o colegiado formulou uma 

série de solicitações ao Prefeito Adair José Alves Moreira e à Secretaria 

Municipal de Saúde, para solicitar a disponibilização de recursos, 

equipamentos e pessoal, ou para obter acesso às despesas e 

contratações promovidas pela Prefeitura de Alto Paraguai, a qual se limitou 

à remessa de relação de despesas promovidas por categoria econômica, 

não se fazendo acompanhar da respectiva documentação e dos 

procedimentos então deflagrados pela Prefeitura de Alto Paraguai, e que 

não continham relatório de análise técnica. Afirma que ficou revelado que 

as dificuldades encontradas pelo Conselho Municipal de Saúde de Alto 

Paraguai para obter informações sobre despesas associadas ao serviço 

municipal de saúde, em meio a carência material, relacionavam-se 

diretamente com a forma como era gerido o serviço municipal de Saúde. 

Informa que durante a gestão de Adair José Alves Moreira a política de 

saúde, e a execução orçamentária eram centralizadas na Secretária 

Municipal de Finanças de Alto Paraguai, então chefiada por Vailde Luciana 

de Oliveira, o que inviabilizava a gestão administrativa por parte da 

Secretaria Municipal de Saúde, diante das constantes mudanças de 

Secretário. Aduz que entre 2015 e 2016, a gestão financeira do serviço 

público municipal de saúde em Alto Paraguai, não havia sido 

descentralizada para a Secretaria Municipal de Saúde, e que a situação se 

agravava pelas frequentes modificações dos titulares da Secretaria 

Municipal de Saúde. Atesta que a previsão de R$12.600,00 para 

Manutenção dos Conselhos Municipais e de R$3.450,00 para Incentivar a 

Participação dos Conselhos nas Políticas Públicas não foram destinados 

ao Conselho Municipal de Saúde, e que com a mudança verificada na 

chefia do Poder Executivo municipal, o quadro de dificuldades enfrentadas 

pelo Conselho Municipal de Saúde de Alto Paraguai, ao invés de se 

reverter, aparentemente se agravou. Afirma que diante das dificuldades 

enfrentadas pelo Conselho Municipal de Saúde de Alto Paraguai, agora na 

gestão da Prefeita Diane Vieira de Vasconcellos Alves, o presidente do 

conselho deixou o colegiado, e a gestão financeira foi centralizada, a tal 

ponto que a gestão administrativa do serviço de saúde foi inviabilizada. 

Alega que a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de 

Saúde encontraram dificuldades em obter informações a respeito da 

execução orçamentária do serviço de saúde de Alto Paraguai, sendo 

e n d e r e ç a d a  N o t i f i c a ç ã o  R e c o m e n d a t ó r i a  n º 

09/2017-2ªPJ/Cível/Diamantino-MT à Prefeita Diane Vieira de Vasconcellos 

Alves, a qual apenas noticiou a descentralização da gestão do serviço 

municipal de saúde, porém não comprovou a implementação de qualquer 

medida para dotar o Conselho Municipal de Saúde de instalações e 

recursos orçamentários adequados. Atesta que a previsão de 

R$13.230,00 para Manutenção dos Conselhos Municipais e de R$9.222,50 

para Incentivar a Participação dos Conselhos nas Políticas Públicas” não 

foram destinados ao Conselho Municipal de Saúde, em que pese a 

precariedade de suas instalações durante o exercício de 2017. Por fim, 

informa que a prefeita sequer forneceu a documentação requisitada no 

Ofício no que pertine a cópia dos empenhos, notas de liquidação, ordens 

de pagamento e respectivos comprovantes de despesas relacionados à 

dotação orçamentária do Conselho Municipal de Saúde dos exercícios de 

2015 e 2016, sendo encaminhados comprovantes de repasses 

relacionados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Mato Grosso, 

os quais não se relacionam com as requisições formuladas. Requereu, 

liminarmente, o afastamento da ré Diane Vieira de Vasconcellos Alves do 

cargo de Prefeita de Alto Paraguai, como medida essencial para 

resguardar a ordem pública e garantir a instrução probatória da presente 

demanda. A parte requerida Vailde Luciana de Oliveira apresentou defesa 

preliminar, no id. 15058907. A requerida Diane Vieira de Vasconcelos 

Alves apresentou defesa preliminar, no id. 15096206. O requerido Adair 

José Alves Moreira apresentou defesa preliminar, no id. 18156517. Foi 

certificado que a requerida Maria Adelia Adaltro de Souza foi notificada, 

contudo, não apresentou defesa preliminar, e o Município de Alto Paraguai, 

também, manteve-se inerte, no id.20607184. Vieram-me os autos 

conclusos. No caso, a presente ação civil pública tem por finalidade a 

condenação dos demandados a ressarcir o erário municipal em relação 

aos danos materiais e extrapatrimoniais, sob o fundamento de conduta 

danosa, em virtude da alegada ocorrência de improbidades, referentes a 

prática dos ilícitos morais administrativos previstos nos arts. 5º, 10, caput, 

X e XI, e 11, caput, II e VI, da Lei nº 8.429/1992, e nas sanções do art. 12, 

II e III. Constam das alegações iniciais, que as irregularidades, em tese, 

ocorreram em relação ao período em que Adair José Alves Moreira era 

Prefeito da Cidade de Alto Paraguai e Vailde Luciana de Oliveira era 

Secretária Municipal de Finanças, e que as irregularidades existem até o 

presente momento, quando da atuação de Diane Vieira de Vasconcelos 

Alves como Prefeita Municipal e Maria Adélia Daltro de Souza como Chefe 

do Departamento da Tesouraria. Em síntese, a parte requente alega a 

existência de irregularidades, ante a carência de infraestrutura de ordem 

material e funcional ao Conselho Municipal de Saúde, sob o argumento que 

o mesmo não estava na posse de bens que foram doados a ele, e que 

sequer possuía uma sala própria para atendimento, usando a sala de 

assistência social de forma precária, quando a mesma não estava sendo 

usada. Ademais, constam alegações de que foram solicitadas pelo 

Conselho a disponibilização de recursos, equipamentos, pessoal e acesso 

as despesas e contratações promovidas pela Prefeitura de Alto Paraguai, 

contudo, Adair José Alves Moreira, ex- prefeito se limitou a remeter 

despesas promovidas por categoria econômica, não se fazendo 

acompanhar da respectiva documentação e dos procedimentos 

deflagrados pela Prefeitura. Ainda, seguem alegações de que a política de 

saúde e sua execução eram centralizadas na própria Secretária Municipal 

de Finanças, e não na Secretária Municipal de Saúde, agravando a 

situação. Alegam, ainda, que o mesmo ocorre quando da atuação da atual 

Prefeita Diane Vieira de Vasconcelos Alves e Maria Adélia Daltro de 

Souza. Como é cediço, o juízo de admissibilidade, na fase preliminar das 

Ações Civis Públicas de Improbidade Administrativa, se limita à 

constatação da existência de indícios da conduta ímproba, o que se 

revela, em princípio, presente na hipótese dos autos, pois os requeridos, 

em tese, estão vinculados aos fatos narrados na inicial. E nesta fase da 

ação prioriza-se o interesse público, com a apuração dos fatos e 

aplicação da lei, resguardando-se às partes o direito ao contraditório e à 

ampla defesa. Assim, verifica-se que para o recebimento da inicial basta a 

simples apresentação de indícios e não a efetiva ocorrência de danos ou 

prejuízos ao erário, que possam caracterizar atos de improbidade 

administrativa. Ademais, embora em alguns casos que tramitam por esta 1ª 

Vara este Magistrado tenha se convencido da rejeição da ação, não é o 

que se verifica até o presente momento, sendo certo que o Superior 

Tribunal de Justiça tem posicionamento de que, existindo meros indícios de 

cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a 

petição inicial deve ser recebida, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §

§ 7º, 8º e 9º, da Lei 8.429/92, vigora o princípio do in dubio pro societate, a 

fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público; contudo, os 

alegados atos de improbidade, se é que ocorreram, somente serão 

elucidados após a regular instrução processual. Cabe ressaltar que a 

requerida Maria Adelia Daltro de Souza deixou de apresentar defesa 

preliminar, ao passo que o Município de Alto Paraguai fora notificado, mas 

não manifestou interesse de integrar a lide. Da análise da defesa prévia 

dos requeridos, não se vislumbra indícios para que fosse rejeitada de 

plano a inicial, de modo que é prudente o seu recebimento, iniciando-se o 

contraditório e futura instrução do processo. No sentido do recebimento 

da ação em casos semelhantes ao ora versado, confiram-se o 

entendimento do STJ: “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PREVALÊNCIA DO 

PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS 

SUFICIENTES DE ATO ÍMPROBO. 1. Como sinaliza o § 6º do art. 17 da Lei 

nº 8.429/92, o recebimento da exordial da ação de improbidade supõe a 

presença de indícios suficientes da existência do ato ímprobo, sendo certo 
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que, pela dicção do § 8º do mesmo art. 17, somente será possível sua 

prematura rejeição caso o juiz resulte convencido da inexistência do ato 

de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita 

(...) 3. Nesse contexto, diversamente do que pareceu ao juiz em primeiro 

grau, não se pode, de plano, afirmar a inexistência de má-fé ou dolo na 

ação do apontado agente público, mostrando-se, antes, conveniente o 

prosseguimento da demanda, em ordem a viabilizar a ampla produção 

probatória, tão necessária ao pleno e efetivo convencimento do julgador. 

4. Recurso especial do réu a que se nega provimento”. (REsp 

1565848/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, J: 16/08/2016, DJe 12/09/2016). 

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.429/92. INDÍCIOS DE 

PRÁTICA E DE AUTORIA DE ATOS DE IMPROBIDADE. POSSÍVEIS 

IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. RECEBIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da 

existência de indícios da prática de atos de improbidade, em casos como o 

presente, não reclama o reexame de fatos ou provas. O juízo que se 

impõe restringe-se ao enquadramento jurídico, ou seja, à consequência 

que o Direito atribui aos fatos e provas que, tal como delineados no 

acórdão, dão suporte (ou não) ao recebimento da inicial. 2. A 

jurisprudência desta Corte tem asseverado que "é suficiente a 

demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e 

autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência 

ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior 

resguardo do interesse público" (REsp 1.197.406/MS, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013). 3. Como deflui da expressa 

dicção do § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, somente será possível a 

pronta rejeição da ação, pelo magistrado, caso resulte convencido da 

inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da 

inadequação da via eleita. 4. Na espécie, entretanto, em momento algum o 

acórdão local concluiu pela existência de provas hábeis e suficientes para 

o precoce trancamento da ação. 5. Com efeito, somente após a regular 

instrução processual é que se poderá, in casu, concluir pela existência 

de: (I) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do 

respectivo montante; (II) efetiva lesão a princípios da Administração 

Pública; (III) elemento subjetivo apto a caracterizar o suposto ato ímprobo. 

6. Recurso especial provido, para que a ação tenha regular trâmite.” (REsp 

1192758/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, J: 04/09/2014, DJe 15/10/2014). 

Ante o exposto, RECEBO a presente Ação Civil Pública e determino a 

CITAÇÃO dos réus para contestarem, no prazo legal. Aportando a peça 

de defesa dê vistas a parte autora. Do Pedido Cautelar de Afastamento do 

Cargo A parte requerente pugnou, liminarmente, pelo afastamento da atual 

Prefeita do referido cargo, com o intuito de resguardar a ordem pública e 

garantir a instrução probatória da presente demanda. Pois bem. A Lei de 

Improbidade Administrativa prevê a possibilidade de afastamento do 

agente público durante a tramitação do processo, uma vez que a instrução 

probatória pode ser cerceada por ato daquele que continua no exercício 

de suas funções. Todavia, a medida prevista na Lei, deve ser aplicada 

com máxima cautela. No caso em concreto, em análise preliminar dos 

autos, não se verifica qualquer elemento que leve à convicção de que 

Diane, permanecendo no cargo de Prefeita Municipal, praticará novos atos 

de improbidade. A manutenção da requerida no cargo não tem o condão 

de prejudicar a ação civil pública contra ela movida, ou seja, não há efetiva 

demonstração de que ela, no exercício de seu cargo, poderia prejudicar a 

instrução do processo, ressaltando-se que a medida de afastamento pode 

ser acolhida em outro momento se surgirem motivos para tanto. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – INDÍCIOS 

DE ATO DE IMPROBIDADE – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – 

DECISÃO MANTIDA – INDISPONIBILIDADE DE BESN DO RÉU – LIMINAR – 

REQUISITOS – PRESENTES – AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DE 

CARGO, EMPREGO, OU FUNÇÃO – AUSENTES OS REQUISITOS PARA A 

CONCESSÃO DA LIMINAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O 

parágrafo único do artigo 20 da lei 8.429/92, dispõe que somente, se 

poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, 

empregou ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se 

fizer necessária à instrução processual – Ausentes provas de que as 

Secretárias Municipais Agravantes ofereçam eetiva ameaça a instrução 

processual não há que se falar no afastamento das mesmas dos cargos 

por elas ocupados”. ( TJ – MG – AI – 10297170015822001 – data da 

publicação: 15/05/2018). Portanto, indefiro o pedido de afastamento de 

Diane Vieira de Vasconcelos Alves do cargo de Prefeita de Alto Paraguai. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 10 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000667-44.2018.8.11.0005
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO / MT (AUTOR(A))
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VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA (REU)

DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES (REU)

MARIA ADELIA DALTRO DE SOUZA (REU)

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA OAB - MT11369/O (ADVOGADO(A))

eris alves ponde OAB - MT13830-N (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000667-44.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO / MT 

REU: ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA, 

DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES, MARIA ADELIA DALTRO DE 

SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública com preceito 

condenatório ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor de ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA, VAILDE 

LUCIANA DE OLIVEIRA, DIANE VIEIRA DE VASCONCELOS ALVES e 

MARIA ADELIA DALTRO DE SOUZA, todos devidamente qualificados nos 

autos. Relata que durante os exercícios de 2015 e 2016, o Conselho 

Municipal de Saúde encontrou uma série de dificuldades quando do 

exercício de suas prerrogativas, em meio a carência de infraestrutura de 

ordem material e funcional. Afirma que o presidente do Conselho Municipal 

de Saúde, Gilson Barbosa da Silva noticiou diversas irregularidades. 

Assevera que as atividades do Conselho Municipal de Saúde são 

promovidas numa sala vinculada à Secretaria Municipal de Assistência 

Social, destinada a abrigar os Conselhos Municipais da Assistência Social. 

Aduz que o mobiliário e demais equipamentos que guarnecem a sala se 

vinculam ao funcionamento dos Conselhos Municipais da Assistência 

Social, e que o Conselho Municipal de Saúde apenas possuía cadeiras de 

plástico, sob o argumento que não estava na posse dos bens que lhe 

haviam sido doados, quais sejam, um desktop completo com impressora e 

uma TV LCD 32”. Alega que o Conselho Municipal de Saúde de Alto 

Paraguai fazia uso da referida sala apenas a título precário, argumentando 

que suas reuniões eram promovidas nos horários que não conflitassem 

com a agenda dos Conselhos Municipais de Assistência Social. Ressalta 

que em meio as dificuldades de ordem material, o colegiado formulou uma 

série de solicitações ao Prefeito Adair José Alves Moreira e à Secretaria 

Municipal de Saúde, para solicitar a disponibilização de recursos, 

equipamentos e pessoal, ou para obter acesso às despesas e 

contratações promovidas pela Prefeitura de Alto Paraguai, a qual se limitou 

à remessa de relação de despesas promovidas por categoria econômica, 

não se fazendo acompanhar da respectiva documentação e dos 

procedimentos então deflagrados pela Prefeitura de Alto Paraguai, e que 

não continham relatório de análise técnica. Afirma que ficou revelado que 

as dificuldades encontradas pelo Conselho Municipal de Saúde de Alto 

Paraguai para obter informações sobre despesas associadas ao serviço 

municipal de saúde, em meio a carência material, relacionavam-se 

diretamente com a forma como era gerido o serviço municipal de Saúde. 

Informa que durante a gestão de Adair José Alves Moreira a política de 

saúde, e a execução orçamentária eram centralizadas na Secretária 

Municipal de Finanças de Alto Paraguai, então chefiada por Vailde Luciana 

de Oliveira, o que inviabilizava a gestão administrativa por parte da 

Secretaria Municipal de Saúde, diante das constantes mudanças de 

Secretário. Aduz que entre 2015 e 2016, a gestão financeira do serviço 

público municipal de saúde em Alto Paraguai, não havia sido 

descentralizada para a Secretaria Municipal de Saúde, e que a situação se 

agravava pelas frequentes modificações dos titulares da Secretaria 

Municipal de Saúde. Atesta que a previsão de R$12.600,00 para 

Manutenção dos Conselhos Municipais e de R$3.450,00 para Incentivar a 

Participação dos Conselhos nas Políticas Públicas não foram destinados 

ao Conselho Municipal de Saúde, e que com a mudança verificada na 
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chefia do Poder Executivo municipal, o quadro de dificuldades enfrentadas 

pelo Conselho Municipal de Saúde de Alto Paraguai, ao invés de se 

reverter, aparentemente se agravou. Afirma que diante das dificuldades 

enfrentadas pelo Conselho Municipal de Saúde de Alto Paraguai, agora na 

gestão da Prefeita Diane Vieira de Vasconcellos Alves, o presidente do 

conselho deixou o colegiado, e a gestão financeira foi centralizada, a tal 

ponto que a gestão administrativa do serviço de saúde foi inviabilizada. 

Alega que a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de 

Saúde encontraram dificuldades em obter informações a respeito da 

execução orçamentária do serviço de saúde de Alto Paraguai, sendo 

e n d e r e ç a d a  N o t i f i c a ç ã o  R e c o m e n d a t ó r i a  n º 

09/2017-2ªPJ/Cível/Diamantino-MT à Prefeita Diane Vieira de Vasconcellos 

Alves, a qual apenas noticiou a descentralização da gestão do serviço 

municipal de saúde, porém não comprovou a implementação de qualquer 

medida para dotar o Conselho Municipal de Saúde de instalações e 

recursos orçamentários adequados. Atesta que a previsão de 

R$13.230,00 para Manutenção dos Conselhos Municipais e de R$9.222,50 

para Incentivar a Participação dos Conselhos nas Políticas Públicas” não 

foram destinados ao Conselho Municipal de Saúde, em que pese a 

precariedade de suas instalações durante o exercício de 2017. Por fim, 

informa que a prefeita sequer forneceu a documentação requisitada no 

Ofício no que pertine a cópia dos empenhos, notas de liquidação, ordens 

de pagamento e respectivos comprovantes de despesas relacionados à 

dotação orçamentária do Conselho Municipal de Saúde dos exercícios de 

2015 e 2016, sendo encaminhados comprovantes de repasses 

relacionados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Mato Grosso, 

os quais não se relacionam com as requisições formuladas. Requereu, 

liminarmente, o afastamento da ré Diane Vieira de Vasconcellos Alves do 

cargo de Prefeita de Alto Paraguai, como medida essencial para 

resguardar a ordem pública e garantir a instrução probatória da presente 

demanda. A parte requerida Vailde Luciana de Oliveira apresentou defesa 

preliminar, no id. 15058907. A requerida Diane Vieira de Vasconcelos 

Alves apresentou defesa preliminar, no id. 15096206. O requerido Adair 

José Alves Moreira apresentou defesa preliminar, no id. 18156517. Foi 

certificado que a requerida Maria Adelia Adaltro de Souza foi notificada, 

contudo, não apresentou defesa preliminar, e o Município de Alto Paraguai, 

também, manteve-se inerte, no id.20607184. Vieram-me os autos 

conclusos. No caso, a presente ação civil pública tem por finalidade a 

condenação dos demandados a ressarcir o erário municipal em relação 

aos danos materiais e extrapatrimoniais, sob o fundamento de conduta 

danosa, em virtude da alegada ocorrência de improbidades, referentes a 

prática dos ilícitos morais administrativos previstos nos arts. 5º, 10, caput, 

X e XI, e 11, caput, II e VI, da Lei nº 8.429/1992, e nas sanções do art. 12, 

II e III. Constam das alegações iniciais, que as irregularidades, em tese, 

ocorreram em relação ao período em que Adair José Alves Moreira era 

Prefeito da Cidade de Alto Paraguai e Vailde Luciana de Oliveira era 

Secretária Municipal de Finanças, e que as irregularidades existem até o 

presente momento, quando da atuação de Diane Vieira de Vasconcelos 

Alves como Prefeita Municipal e Maria Adélia Daltro de Souza como Chefe 

do Departamento da Tesouraria. Em síntese, a parte requente alega a 

existência de irregularidades, ante a carência de infraestrutura de ordem 

material e funcional ao Conselho Municipal de Saúde, sob o argumento que 

o mesmo não estava na posse de bens que foram doados a ele, e que 

sequer possuía uma sala própria para atendimento, usando a sala de 

assistência social de forma precária, quando a mesma não estava sendo 

usada. Ademais, constam alegações de que foram solicitadas pelo 

Conselho a disponibilização de recursos, equipamentos, pessoal e acesso 

as despesas e contratações promovidas pela Prefeitura de Alto Paraguai, 

contudo, Adair José Alves Moreira, ex- prefeito se limitou a remeter 

despesas promovidas por categoria econômica, não se fazendo 

acompanhar da respectiva documentação e dos procedimentos 

deflagrados pela Prefeitura. Ainda, seguem alegações de que a política de 

saúde e sua execução eram centralizadas na própria Secretária Municipal 

de Finanças, e não na Secretária Municipal de Saúde, agravando a 

situação. Alegam, ainda, que o mesmo ocorre quando da atuação da atual 

Prefeita Diane Vieira de Vasconcelos Alves e Maria Adélia Daltro de 

Souza. Como é cediço, o juízo de admissibilidade, na fase preliminar das 

Ações Civis Públicas de Improbidade Administrativa, se limita à 

constatação da existência de indícios da conduta ímproba, o que se 

revela, em princípio, presente na hipótese dos autos, pois os requeridos, 

em tese, estão vinculados aos fatos narrados na inicial. E nesta fase da 

ação prioriza-se o interesse público, com a apuração dos fatos e 

aplicação da lei, resguardando-se às partes o direito ao contraditório e à 

ampla defesa. Assim, verifica-se que para o recebimento da inicial basta a 

simples apresentação de indícios e não a efetiva ocorrência de danos ou 

prejuízos ao erário, que possam caracterizar atos de improbidade 

administrativa. Ademais, embora em alguns casos que tramitam por esta 1ª 

Vara este Magistrado tenha se convencido da rejeição da ação, não é o 

que se verifica até o presente momento, sendo certo que o Superior 

Tribunal de Justiça tem posicionamento de que, existindo meros indícios de 

cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a 

petição inicial deve ser recebida, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §

§ 7º, 8º e 9º, da Lei 8.429/92, vigora o princípio do in dubio pro societate, a 

fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público; contudo, os 

alegados atos de improbidade, se é que ocorreram, somente serão 

elucidados após a regular instrução processual. Cabe ressaltar que a 

requerida Maria Adelia Daltro de Souza deixou de apresentar defesa 

preliminar, ao passo que o Município de Alto Paraguai fora notificado, mas 

não manifestou interesse de integrar a lide. Da análise da defesa prévia 

dos requeridos, não se vislumbra indícios para que fosse rejeitada de 

plano a inicial, de modo que é prudente o seu recebimento, iniciando-se o 

contraditório e futura instrução do processo. No sentido do recebimento 

da ação em casos semelhantes ao ora versado, confiram-se o 

entendimento do STJ: “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PREVALÊNCIA DO 

PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS 

SUFICIENTES DE ATO ÍMPROBO. 1. Como sinaliza o § 6º do art. 17 da Lei 

nº 8.429/92, o recebimento da exordial da ação de improbidade supõe a 

presença de indícios suficientes da existência do ato ímprobo, sendo certo 

que, pela dicção do § 8º do mesmo art. 17, somente será possível sua 

prematura rejeição caso o juiz resulte convencido da inexistência do ato 

de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita 

(...) 3. Nesse contexto, diversamente do que pareceu ao juiz em primeiro 

grau, não se pode, de plano, afirmar a inexistência de má-fé ou dolo na 

ação do apontado agente público, mostrando-se, antes, conveniente o 

prosseguimento da demanda, em ordem a viabilizar a ampla produção 

probatória, tão necessária ao pleno e efetivo convencimento do julgador. 

4. Recurso especial do réu a que se nega provimento”. (REsp 

1565848/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, J: 16/08/2016, DJe 12/09/2016). 

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.429/92. INDÍCIOS DE 

PRÁTICA E DE AUTORIA DE ATOS DE IMPROBIDADE. POSSÍVEIS 

IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. RECEBIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da 

existência de indícios da prática de atos de improbidade, em casos como o 

presente, não reclama o reexame de fatos ou provas. O juízo que se 

impõe restringe-se ao enquadramento jurídico, ou seja, à consequência 

que o Direito atribui aos fatos e provas que, tal como delineados no 

acórdão, dão suporte (ou não) ao recebimento da inicial. 2. A 

jurisprudência desta Corte tem asseverado que "é suficiente a 

demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e 

autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência 

ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior 

resguardo do interesse público" (REsp 1.197.406/MS, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013). 3. Como deflui da expressa 

dicção do § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, somente será possível a 

pronta rejeição da ação, pelo magistrado, caso resulte convencido da 

inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da 

inadequação da via eleita. 4. Na espécie, entretanto, em momento algum o 

acórdão local concluiu pela existência de provas hábeis e suficientes para 

o precoce trancamento da ação. 5. Com efeito, somente após a regular 

instrução processual é que se poderá, in casu, concluir pela existência 

de: (I) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do 

respectivo montante; (II) efetiva lesão a princípios da Administração 

Pública; (III) elemento subjetivo apto a caracterizar o suposto ato ímprobo. 

6. Recurso especial provido, para que a ação tenha regular trâmite.” (REsp 

1192758/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, J: 04/09/2014, DJe 15/10/2014). 

Ante o exposto, RECEBO a presente Ação Civil Pública e determino a 

CITAÇÃO dos réus para contestarem, no prazo legal. Aportando a peça 

de defesa dê vistas a parte autora. Do Pedido Cautelar de Afastamento do 

Cargo A parte requerente pugnou, liminarmente, pelo afastamento da atual 

Prefeita do referido cargo, com o intuito de resguardar a ordem pública e 
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garantir a instrução probatória da presente demanda. Pois bem. A Lei de 

Improbidade Administrativa prevê a possibilidade de afastamento do 

agente público durante a tramitação do processo, uma vez que a instrução 

probatória pode ser cerceada por ato daquele que continua no exercício 

de suas funções. Todavia, a medida prevista na Lei, deve ser aplicada 

com máxima cautela. No caso em concreto, em análise preliminar dos 

autos, não se verifica qualquer elemento que leve à convicção de que 

Diane, permanecendo no cargo de Prefeita Municipal, praticará novos atos 

de improbidade. A manutenção da requerida no cargo não tem o condão 

de prejudicar a ação civil pública contra ela movida, ou seja, não há efetiva 

demonstração de que ela, no exercício de seu cargo, poderia prejudicar a 

instrução do processo, ressaltando-se que a medida de afastamento pode 

ser acolhida em outro momento se surgirem motivos para tanto. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – INDÍCIOS 

DE ATO DE IMPROBIDADE – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – 

DECISÃO MANTIDA – INDISPONIBILIDADE DE BESN DO RÉU – LIMINAR – 

REQUISITOS – PRESENTES – AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DE 

CARGO, EMPREGO, OU FUNÇÃO – AUSENTES OS REQUISITOS PARA A 

CONCESSÃO DA LIMINAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O 

parágrafo único do artigo 20 da lei 8.429/92, dispõe que somente, se 

poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, 

empregou ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se 

fizer necessária à instrução processual – Ausentes provas de que as 

Secretárias Municipais Agravantes ofereçam eetiva ameaça a instrução 

processual não há que se falar no afastamento das mesmas dos cargos 

por elas ocupados”. ( TJ – MG – AI – 10297170015822001 – data da 

publicação: 15/05/2018). Portanto, indefiro o pedido de afastamento de 

Diane Vieira de Vasconcelos Alves do cargo de Prefeita de Alto Paraguai. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 10 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000836-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARIDES ORIBES DIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000836-31.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: FARIDES ORIBES DIAS Vistos 

etc. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO, 

POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT em face de FARIDES ORIDES DIAS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Afirma que é credora de R$ 31.351,93 (trinta e um 

mil trezentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos), 

decorrente do Depósito na Conta Corrente nº 00662-8 - Adiantamento a 

Depositante, Cédula de Crédito Bancário n.º C501893 – Cheque Especial e 

Cartão de Crédito, de titularidade do Réu. Informa que, após a concessão 

do referido crédito, o devedor não procedeu com o devido adimplemento 

das dívidas. Assevera que buscou todas as vias amigáveis a fim de 

compor com o requerido, contudo, todas foram infrutíferas. A parte 

requerida apresentou embargos monitórios, no id. 19853257. Os autos 

vieram conclusos. É o necessário relato. Fundamento. Decido. Da 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor De início, vejamos o que 

preceitua o caput, do artigo 2° do CDC: “Art. 2° Consumidor é toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final.” A jurisprudência e a doutrina, com base nas novas 

conquistas sociais, passaram a admitir a figura do "contratante fraco", ou 

seja, o que está mais vulnerável, por afigurar-se o mais fraco, o que é 

preciso proteger. Surgiram, pois, as teorias do abuso do direito e da 

imprevisão e está a se elaborar, no momento, um sistema de proteção ao 

que hoje se convencionou chamar de hipossuficiente, econômica ou 

tecnicamente. Surgem como exemplo máximo dessa fase, no mundo 

inteiro, os modernos Códigos de Defesa do Consumidor que determinam 

ao juiz rever instrumentos, eliminar cláusulas atentatórias ao equilíbrio 

contratual e declarar-lhes a nulidade (art. 6º, inc. V, do Código de Defesa 

do Consumidor). Assim, a jurisprudência, corroborando com o que vem 

disposto na legislação consumerista, defende a ideia de que o consumidor 

é parte hipossuficiente na relação de consumo, precisando de amparo 

legal. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARBOS À EXECUÇÃO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

CONSUMIDOR – REGRA DE PROCEDIMENTO – SENTENÇA ANULADA 

PARA QUE SEJA OBSERVADO O CONTRADITÓRIO - RECURSO PROVIDO. 

No STJ, prevalece o entendimento de que o saneamento é o momento 

processual mais adequado para determinar a inversão do ônus da prova, 

de modo a se observar o contraditório e ampla defesa.” (TJ-MS - Apelação 

APL 08044536720158120002 MS 0804453-67.2015.8.12.0002 (TJ-MS) - 

Data de publicação: 19/02/2016). “EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

APLICAÇÃO DO CDC –CERCEAMENTO DE DEFESA – REVISÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - 

POSSIBILIDADE. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado 

entende que as provas acostadas aos autos são suficientes à formação 

de seu convencimento. Em situações como estas, o julgamento antecipado 

da lide, estando presentes os requisitos legais, não cerceiam o direito à 

ampla defesa do réu. Em que pese a possibilidade da aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor na relação entre produtor rural e o seu 

fornecedor de insumos para uso na atividade desenvolvida, para que se 

tenha o benefício da inversão do ônus da prova, há que se demonstrar a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência, na forma do art. 6º, 

inc. VIII, do CDC. Mesmo diante da incidência do CDC, porém, ausente a 

abusividade, não há que se falar em repetição de indébito, uma vez que 

inexiste saldo credor em favor dos devedores/embargante. Os honorários 

advocatícios devem obedecer aos requisitos do art. 20, do CPC, valorando 

o trabalho desenvolvido pelo causídico.” (Ap 157537/2013, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/04/2014, Publicado no DJE 28/04/2014). No caso em concreto, 

verifica-se que a parte requerida é hipossuficiente em relação a parte 

requerente, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável as Instituições Financeiras, sob o argumento que os bancos 

devem se portar em relação a seu cliente, sem que haja prejuízo a esse, 

sendo respeitados o principio da boa-fé. Dessa forma, acolho a pretensão 

da parte requerente e aplico o Código de Defesa do Consumidor, ante a 

relação de consumo estabelecida entre as partes, com a consequente 

inversão do ônus da prova em favor da autora. Ressalta-se que a ação 

monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de 

quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com 

crédito comprovado por documento escrito, sem eficácia de título 

executivo, para que requeira em juízo a expedição de mandado de 

pagamento, ou entrega da coisa. Vejamos o que preceitua o art. 700 do 

NCPC: “Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que 

afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter 

direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; 

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - 

o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.” No caso, 

verifica-se que mesmo sendo extinta a execução, o título a ser cobrado, 

ainda, existe. Dos Juros Remuneratórios O requerido pugna pela nulidade 

de encargos referentes aos juros remuneratórios. Destarte, os juros 

remuneratórios, também chamados compensatórios, têm por fim remunerar 

o mutuante pelo uso do capital emprestado. Sua natureza é distinta dos 

juros moratórios, estes devidos em caso de inadimplência, com o objetivo 

de ressarcir o mutuante pela mora no cumprimento da obrigação. Inúmeras 

ações judiciais são distribuídas, diariamente, com o objetivo de rever os 

encargos incidentes sobre débitos contratuais, sob o argumento de que a 

atual prática dos juros representa uma distorção econômica que merece 

correção jurídica. Ressalta-se a possibilidade de pactuação de juros acima 

de 12% ao ano. Vejamos: “AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - PEDIDOS 

GENÉRICOS DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – IMPOSSIBILIDADE - JUROS 

COMPATÍVEL COM A MÉDIA DO MERCADO - CAPITALIZAÇÃO – 

PREVISÃO NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. A súmula n. 381 do 

STJ, impede o julgador de conhecer do ofício a abusividade das cláusulas 

firmadas nos contratos bancários, tendo o autor o dever de indicar quais 

são os encargos que entende ilegais, não sendo possível a formulação de 

pedido genérico de “declaração das cláusulas abusivas”. O Superior 

Tribunal de Justiça já sedimentou a possibilidade de pactuar juros 

remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, bem como da 

instituição financeira cobrar capitalização, desde que previsto no 

contrato”. (Ap 33797/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 
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TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, 

Publicado no DJE 09/08/2016). No presente caso, não resta demonstrada 

abusividade no contrato discutido, vez que o patamar de juros pactuados 

estão nos limites da razoabilidade. Assim, ante a legalidade dos juros 

pactuados no contrato em comento, deixo de revisá-los. Da Comissão de 

Permanência e Impossibilidade de Cumulação Ressalta-se que a nossa 

jurisprudência é pacífica em não admitir a cumulação de comissão de 

permanência, juros e multa contratual, conforme reiterado entendimento 

jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. - Os juros remuneratórios incidem à taxa 

média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco 

Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade 

do percentual contratado ou a ausência de contratação expressa. - É 

admitida a incidência da comissão de permanência desde que pactuada e 

não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção 

monetária e/ou multa contratual. - Agravo regimental conhecido e 

parcialmente provido.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL nº 50999, 3ª Turma, Relator: Min. NANCY ANDRIGHI, 

julgado em 17/04/2012) "I - Nos contratos celebrados por instituições 

financeiras, é vedada a cobrança de comissão de permanência, 

cumulativamente com a multa contratual e com os juros de mora". (STJ; 

AGA 357585/SP, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 

2000/0144607-0, Min. Castro Filho). “AGRAVO REGIMENTAL. 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ENCARGOS ILEGAIS. - A 

descaracterização da mora ocorre com a cobrança de encargos ilegais. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. - 

Impossível, nos contratos bancários, a cobrança cumulada da comissão 

de permanência e juros remuneratórios, correção monetária e/ou juros e 

multa moratórios. - A cobrança de encargos ilegais descaracteriza a 

mora.” (STJ - AgRg no REsp 849061 / RS – 3ª Turm – Min. Rel. Humberto 

Gomes de Barros – 27/03/2007) Desta maneira, a aplicação cumulada de 

várias taxas de encargos financeiros, é veemente vedada, vez que o 

valor agregado se torna oneroso aos requeridos. No presente caso, 

consta expressamente a previsão quanto à cobrança do referido encargo 

no contrato discutido, motivo em que determino sua exclusão. Dos Juros 

Moratórios Verifica-se que no contrato foram previstos os pagamentos de 

juros de mora, no patamar de 144% ao ano. O entendimento 

jurisprudencial é que os juros devem respeitar o patamar de 1% ao mês 

nos contratos, com exceção dos contratos rurais. Nesse sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE 

CHEQUE ESPECIAL E ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE E DE CRÉDITO 

FÁCIL ATM - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO 

– REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO 

DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS 

REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – FALTA DE 

INTERESSE RECURSAL - MANIFESTO ABUSO EM DESFAVOR DO 

CONSUMIDOR – ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – JUROS DE MORA À 

RAZÃO DE 125% AO ANO, ACRESCIDO DO CDI - ABUSIVIDADE 

CONFIGURADA – ADEQUAÇÃO AO LIMITE DE 1% AO MÊS – MULTA DE 

2% - LEGALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO 

DESPROVIDO. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando 

demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a 

relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o 

equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e 

visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da 

conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. 

A ausência de sucumbência quanto aos juros remuneratórios e 

capitalização de juros, na decisão de primeiro grau não autoriza o 

conhecimento do recurso neste particular, por falta de interesse recursal. 

“O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que 

sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do 

que prescreve o Verbete da Súmula nº. 176 do STJ. Assim, considerando 

que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da 

moeda, em casos tais devem incidir o INPC. (...)”(TJMT – Rac 35628/2018, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018) Em razão 

da Súmula 381 do STJ, não é possível o reconhecimento de sua nulidade 

de ofício, como bem fundamentou a sentença: “(...) de suma importância 

enfatizar, por oportuno, que não obstante o contrato preveja, neste tópico, 

a incidência de cláusula manifestamente abusiva e que autoriza a 

cobrança de encargos financeiros de acordo com a variação dos 

Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), dado a incidência do 

enunciado da Súmula n.º 381 do STJ, Não cabe prevalecer a cobrança de 

juros moratórios à razão de 125% ao ano, acrescido pelo CDI, visto que 

não foram fixados em valor autorizado por lei, sendo aviltantes e 

suplantando o que acolhe na legislação vigente. Obedecendo a multa 

contratual ao limite do código de defesa do consumidor, inexiste ilegalidade 

ou incompatibilidade de tal encargo, a qual merece ser mantida. “Se cada 

litigante, for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente 

distribuídas entre eles as despesas”, à luz do art. 86 do CPC, merecendo 

ser mantidos os ônus sucumbenciais fixados na sentença”. (N.U 

1001102-29.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, 

Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019) Assim, mantenho a 

cobrança de juros moratórios no importe de 1% ao mês no referido 

contrato. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos 

monitórios e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e 

DECLARO viável a pretensão monitória, devendo os valores descritos na 

inicial serem revisados. Condeno a parte demandada ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, a ser 

devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 e art. 86 do NCPC. 

P.I.C. Às providências. Diamantino, 11 de março de 2020. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2442 Nr: 534-88.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivete Terezinha Salton Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor a manifestar acerca da devolução da Carta Precatória e 

certidão negativa de fls. 252, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2466 Nr: 48-69.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Dorta de Souza, Adalgisa Totti de Souza, 

Ademir Martins Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14678, 

Emerson Sanábria Carvalho - OAB:6413/MT, João Batista de 

Almeida - OAB:20758

 Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para reavaliação do 

imóvel penhorado. A Guia de Recolhimento deverá ser retirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br em (Serviços > Emitir Guia > Diligência Oficial de 

Justiça > Diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ. Lembrando que 

a guia e o comprovante de pagamento deverão ser juntados nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6238 Nr: 163-22.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Alencar Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo o Credor para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 
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05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8503 Nr: 1406-98.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Cristina Rahman Muhl, Valentina Ponce Devulsky 

Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Mário Guardado 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:17441, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Valentina Ponce 

Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387/B, BRUNO RAMOS DOMBROSKI - 

OAB:173725, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, Deivison 

Vinicius Kunkel Lopes de Souza - OAB:14690/O, Fabio de Oliveira 

Pereira - OAB:OAB/MT 13.884, Fabio Luis Nascimento dos Santos - 

OAB:OAB/BA 19.615, LAUREN ELLWANGER SEFERIN - OAB:54520, 

MARCELO SALVI - OAB:40989, Mauricio Ferreira Campos G. de 

Paula - OAB:9456, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Intimo às partes para manifestarem acerca da proposta de Honorários de 

fls. 679/680 e, no prazo de 10 (dez) dias, o Devedor, efetuar o pagamento 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10626 Nr: 614-13.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Financeira S/A - Crédito Finaciamento e 

Investimento, BB Administradora de Cartões de Crédito S/A, BB Banco de 

Investimento S/A., BB Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Domingos.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): JOSÉ DOMINGOS

Localidade: COHAB MORUMBI, DIAMANTINO/MT

Finalidade da Diligência: PENHORA, AVALIÇÃO E INTIMAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20212 Nr: 2562-82.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Capeleto, José Ezidio Borim Capeleto., 

Gomagril - Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gomagril - Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda, 

Espólio de José Capeleto, José Ezidio Borim Capeleto.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A, 

Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B, Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT, Viviane Anne Diavan - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - 

OAB:7288-A, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B, Viviane Anne 

Diavan - OAB:6661/MT

 Intimo o Dr. Marcos Wagner Santana Vaz, OAB/MT sob nº 14783 para 

devolver os autos nº 2562-82.2003.811.0005, código 20212, que 

encontra-se em carga desde 04/03/2020, , no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21733 Nr: 688-28.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril - Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ramos Filho, Santina Ramos, Edson 

Ramos Alves, Fabiana Silveira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Natal Giaretta - 

OAB:58899-A, Eduardo Desidério - OAB:40321, Fabio Luis Antônio - 

OAB:31.149/PR, Giovane Moisés Marques dos Santos - OAB:9.647 - 

B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 INTIMO às partes, através de seus Procuradores, da Audiência de 

Conciliação e Mediação designada para o dia 11 de Maio de 2020 às 14:30 

hs, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

ADVERTÊNCIA: O não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28603 Nr: 112-64.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Hiroschi Mochizuchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo a Credora para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32679 Nr: 993-07.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fátima Maria da Silva, Enio Desbessel, Maria de 

Lourdes Ferreira dos Santos Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): FATIMA MARIA DA SILVA E OUTROS

Localidade: ZONA RURAL, DIAMANTINO/MT

Finalidade da Diligência: AVALIAÇÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36317 Nr: 1170-34.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril - Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ramos Filho, Santina Ramos, Edson 

Ramos Alves, Fabiana Silveira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Natal Giaretta - 

OAB:58899-A, Giovane Moisés Marques dos Santos - OAB:9.647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 INTIMO às partes, através de seus Procuradores, da Audiência de 

Conciliação e Mediação designada para o dia 11 de Maio de 2020 às 14:00 

hs, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).
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ADVERTÊNCIA: O não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41444 Nr: 2087-19.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimo às partes para manifestarem acerca da proposta de Honorários de 

fls. 229/230 e, no prazo de 10 (dez) dias, efetuarem o pagamento de 

forma rateada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43077 Nr: 76-80.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Vlademir Luiz Formigoni, Maria Lourdes de 

Caires Formigoni, Macleibert Luiz Formigoni., Wellington Vladimir Formigoni.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, Dariel Elias de Souza - 

OAB:OAB/11.945-B, Fabio de Oliveira Pereira - OAB:OAB/MT 13.884, 

João Batista Araujo Barbosa - OAB:9847/MT, JOAO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10962/B, Mauricio Ferreira Campos G. de Paula - 

OAB:9456, Romeu de Aquino Nunes. - OAB:3.770

 Intimo o Devedor a efetuar o pagamento do saldo remanescente, no valor 

de R$ 1.733.645,85 (hum milhão setecentos e trinta e tres reais mil 

seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), às partes 

do retorno dos autos do Tribunal de Justiça bem como, querendo, 

manifestarem, requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43799 Nr: 464-80.2010.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vivaldino Dias Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Katia Matias de Camargo Braghin - 

OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A

 Intimo a parte Autora a apresentar as contra-razões ao Recurso de 

Apelação de fls. 120/131, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80309 Nr: 2698-35.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Luis Antonio, Eduardo Desidério

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ramos Filho, Santina Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - OAB:40321, 

Fabio Luis Antônio - OAB:31.149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 INTIMO às partes, através de seus Procuradores, da Audiência de 

Conciliação e Mediação designada para o dia 11 de Maio de 2020 às 15:00 

hs, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

ADVERTÊNCIA: O não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86357 Nr: 1943-40.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitório Jeovane Depra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz Pandolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitório Jeovane Deprá - 

OAB:23962-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Intimo o Credor para dar andamento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101381 Nr: 2183-24.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venilson Rosa de Souza e Cia Ltda - ME, 

Venilson Rosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21317/O, Leandro Parma Timidati - OAB:21318, 

Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Intimo os Devedores para manifestarem quanto o comprovante de 

pagamento de fls. 394/396, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108526 Nr: 1828-77.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Moreira Rosário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Credora para manifestar acerca da correspondência devolvida de 

fls. 182/183, no prazo de 05 (cinco) dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 142414 Nr: 576-97.2020.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivan José da Silva, Wesley Wagner Vaz da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovanne Gomes de Araújo - 

OAB:19.911-0, Ivaine Molina Junior - OAB:21264

 Código n. 142414

DESPACHO

Vistos, etc.

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória, conforme requerido.

 Fica designado para cumprimento do ato deprecado o dia 19 de maio de 

2020, às 14h00min.

Comunique-se o Juízo Deprecante para as providências de estilo.
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Ciência ao Ministério Público e ao advogado constituído.

Cumpra-se, na forma ordenada.

Expeça-se o necessário.

Diamantino/MT, 12 de março de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 129673 Nr: 2722-82.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiago Alves da Silva, Jean Carlos Ormond 

Figueiredo, Francisco Marcos Pereira de Sousa, Allan Christian Batista de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Código n. 129673

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor da Portaria-conjunta nº. 247/2020 do TJ/MT e Recomendação 

nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que determinam e 

recomendam adiamentos das audiências como medidas de prevenção ao 

contágio do COVID-19 (Novo Coronavírus), redesigno audiência para o dia 

14 de abril de 2020, às 13h30min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 17 de março de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-57.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THAISE CAROLINE DE SOUZA MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRÃ VASCONCELOS MANRIQUE (REU)

 

PROCESSO n. 1000487-57.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:THAISE 

CAROLINE DE SOUZA MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO 

CESAR ESPIRITO SANTO POLO PASSIVO: IRÃ VASCONCELOS 

MANRIQUE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/05/2020 Hora: 

08:30 , no endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM 

ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 16 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-42.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM ANTONIO PEREIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1000488-42.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:JULIO CESAR 

ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO CESAR 

ESPIRITO SANTO POLO PASSIVO: JOAQUIM ANTONIO PEREIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/05/2020 Hora: 08:45 , no 

endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 16 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002427-91.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1002427-91.2019.8.11.0005. REQUERENTE: MARCIO ROBERTO DE 

OLIVEIRA LEITE REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos, etc. Indefiro o 

pedido de id. 30232705, uma vez que as provas produzidas em audiência 

são destinadas ao juiz para a devida instrução do processo e 

consequente julgamento, cabendo a ele a análise quanto a necessidade 

ou não da realização do ato. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000824-80.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANIL SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000824-80.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ANIZIO MARTINS DE ALMEIDA 

REQUERIDO: WANIL SANTANA DA SILVA Vistos, etc. Designe-se nova 

audiência de conciliação, conforme determinado no despacho de id. 

22889893. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-42.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON EUGENIO MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010043-42.2012.8.11.0005. REQUERENTE: WANDERSON EUGENIO 

MORAES DA SILVA REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, 

etc. Tendo em vista o acórdão proferido nos autos, libere-se o valor 

bloqueado ao id. 3781469 - pág. 1 em favor da parte executada. Após, ao 

arquivo, com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 

data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001633-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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OTAVIO ORMOND CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001633-41.2017.8.11.0005. AUTOR(A): OTAVIO ORMOND CAMPOS REU: 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002028-62.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ANTONIO TEIXEIRA MARCONDES (EXEQUENTE)

ROGERIO KROHLING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ANTONIO BREDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1002028-62.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: ROGERIO KROHLING, NELSON 

ANTONIO TEIXEIRA MARCONDES EXECUTADO: MAURO ANTONIO BREDA 

Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a conversão 

da ação para cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, 

realizando as retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o 

débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001973-14.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001973-14.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ERNANDES JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente narra, em síntese, 

ter adquirido passagens aéreas da ré para o trecho Cuiabá à Rio de 

Janeiro, com data de ida prevista para o dia 22 de outubro de 2019, às 

08h50min, enquanto a chegada em seu destino, aeroporto Rio de Janeiro, 

estava prevista para às 14h05min do mesmo dia, para assistir o jogo 

FLAMENGO X GRÊMIO. Contudo, informa que ao chegar ao aeroporto de 

Congonhas recebeu a notícia que seu voo iria atrasar, e que tal situação 

prejudicou sua chegada ao destino final no horário marcado, uma vez que 

houve um atraso de pouco mais de 01 (uma) hora. Sustenta que foi 

afrontado em sua moral com o atraso, pois não lhe fora prestada qualquer 

informação/comunicação, ficando totalmente desamparado por ato falho, 

de culpa exclusiva da requerida, o que lhe prejudicou já que teve seu 

momento de lazer prejudicado, e perdeu um dia de trabalho, pugnando, 

assim, pela condenação da ré no ressarcimento dos danos morais 

experimentados. A ré, por sua vez, alega preliminar de inépcia da inicial 

em razão da inexistência de documentos indispensáveis, e no mérito, aduz 

que não houve atraso no voo, sustentando a inexistência de dano moral a 

ser reparado, pugnando pela improcedência da ação. Inicialmente, rejeito a 

preliminar arguida pela ré uma vez que os documentos juntados na inicial 

são suficientes para embasar o pedido do autor. Passo à análise do 

mérito. A relação estabelecida entre as partes é de consumo e, portanto, 

incidem as regras do CDC. De acordo com o preceituado pelo artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei 8.078/90, de rigor a inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a ausência de ato ilícito, 

incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição 

do ônus da prova. Além disso, a teor do que dispõe o artigo 373 do CPC, o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seus 

direito (inciso I), e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). Pois bem. A ação é 

improcedente. O autor limitou-se a sustentar que o voo LA3928, conexão 

de Congonhas ao aeroporto de Santos Dumont, teve um atraso de 

aproximadamente 01h00min (uma hora), o que teria prejudicado o seu 

compromisso no dia, jogo do FLAMENGO X GRÊMIO, além de ter perdido 

um dia de trabalho em razão do suposto atraso. Como forma de comprovar 

suas alegações, instruiu o processo apenas com o voucher de ID. 

25345824 - Pág. 1, onde consta o horário de saída, prevista para às 

08h50min, com chegada em Congonhas às 12h00min, e saída para o Rio 

de Janeiro prevista para às13h00min, com chegada prevista para às 

14h05min. A requerida, por sua vez, informa que não houve qualquer 

irregularidade no voo, haja vista que teve operação regular, tendo 

chegado ao destino final no horário previsto, às 14h05min. Para tanto, 

indica o site na ANAC onde constam todas as movimentações da malha 

aérea, inclusive do voo em questão. Em análise ao site da ANAC, através 

d o  l i n k :  h t t p s : / / s a s . a n a c . g o v . b r / s a s / s i r o s /

( S ( e r v s g w 0 c t u e p 2 0 4 0 j p 2 l u b l d ) ) / v i e w / r e g i s t r o / f r m C o n s u l t a V o o s , 

verifica-se que o voo LA3928, em que o autor sustenta que houve atraso, 

operou regularmente, chegando ao destino final, Rio de Janeiro, no horário 

previsto no voucher de ID. 25345824 - Pág. 1, qual seja, às 14h05min do 

dia 22.10.2019. Além disso, eventual atraso de uma hora no voo não 

impediu o autor de comparecer ao jogo, vez que a partida ocorreu durante 

a noite e, mesmo levando em conta somente suas alegações, o autor teria 

chegado ao local por volta 15h. Portanto, vislumbra-se que a ré 

apresentou fato modificativo e extintivo do direito do autor ao demonstrar 

que não houve qualquer anormalidade no voo objeto da discussão. Além 

disso, o autor não trouxe aos autos qualquer documento que demonstre 

eventuais danos sofridos em seus direitos de personalidade, e ainda que 

houvesse o atraso, o que não ocorreu, o mero desconforto não gera, por 
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si só, dano moral reparável, devendo haver provas robustas de eventuais 

transtornos sofridos o que inexiste in casu. Portanto, não havendo 

qualquer desrespeito ao que preceitua o art. 5º, inciso X, da Constituição 

Federal, não há o que se falar em condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais. Diante do exposto, julgo improcedente o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, o que o 

que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa 

fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-57.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO AQUILES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000002-57.2020.8.11.0005. REQUERENTE: SILVIO AQUILES PINTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, ACE SEGURADORA S.A. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Narra o requerente, em síntese, que há 

mais de 01 (um) ano vem sofrendo descontos mensais em sua conta 

bancária no valor de R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos), 

que alega ser indevidos, sob o fundamento de que não teve nenhuma 

negociação comercial com a 2º reclamada no referido valor. Em sua 

defesa, a reclamada Ace Seguradora S/A alega que os descontos são 

devidos, uma vez que o autor contratou o seguro via telefone, e que este 

subsistiu até ser cancelado após a ciência do desinteresse do autor em 

permanecer segurado. Alega que cumpriu sua parte durante a validade do 

contrato, dando cobertura às situações constantes da apólice de seguros, 

motivo pelo qual não há que se falar em devolução dos prêmios pagos, 

sustentando a inexistência de dano moral e pugnando pela improcedência 

da ação. Por sua vez, o Banco Bradesco suscitou preliminar de 

ilegitimidade passiva, e no mérito aduz, em síntese, que não praticou 

nenhum ato que ensejasse prejuízo ao Reclamante, e que se realmente 

ocorreu o ato danoso descrito na inicial, o mesmo não guarda qualquer 

relação com o banco Reclamado, razão pela qual pugna pela 

improcedência da ação. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pelo Banco requerido. Ora, se o Banco atua na qualidade 

de intermediador de seguro, a instituição financeira integra a cadeia de 

consumo, respondendo por eventuais danos causados ao consumidor ( 

art. 7º, parágrafo único, do CDC). Assim, todos os fornecedores de 

serviço, respondem solidariamente pelo evento, nos moldes do artigo 7º, 

parágrafo único, do CDC. Desta forma, tendo o banco efetuado o débito 

automático de eventual valor indevido, é responsável pelos danos 

causados: "Ação declaratória c/c indenizatória. Descontos na conta 

bancária, por débito automático, referentes a serviços supostamente não 

contratados. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. 

Descabimento. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 

do STJ. Legitimidade passiva do banco réu,que efetuou os descontos na 

conta da parte autora. (...) Banco réu que não demonstrou nos autos a 

autorização da autora para a realização dos débitos automáticos. 

Incumbência do requerido de interromper tal operação, bem como de 

restituir os valores indevidamente descontados. Precedentes. Eventual 

direito de regresso será exercido em face da seguradora, oportunamente. 

Sentença mantida."(TJSP - Apelação nº 1024911-81.2018.8.26.0405 - Rel. 

Des. Walter Barone - 24ª Câmara de Direito Privado, em julgamento de 

29/03/2019). Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Julgo o 

mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a regularidade na contratação do seguro, 

incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição 

do ônus da prova, ônus que não se desincumbiu. Portanto, por certo que 

caberia à requerida apresentar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da autora (Art. 373, II, CPC). Da análise do caso em 

concreto verifica-se não haver restado demonstrado que a parte autora 

tenha firmado o seguro que originou os descontos automáticos em sua 

conta corrente. É que muito embora a seguradora Requerida tenha juntado 

aos autos a gravação telefônica da suposta contratação do seguro entre 

as partes, o áudio é incompreensível quase que em sua totalidade, não 

permitindo clareza acerca do tipo de contratação que está sendo realizada 

na referida ligação telefônica, tampouco permite identificar quem está 

contratando. Ademais, é de se anotar que em sua impugnação a parte 

requerente nega que a voz constante do áudio lhe pertença, de forma que 

a prova juntada pela Seguradora Ré para comprovar a suposta 

contratação de seguro pelo autor é inapta da forma como se apresenta. 

Ademais, de se anotar que agiu o Banco réu de maneira negligente ao 

descontar os valores do seguro sem que existisse uma relação contratual 

efetiva entre o requerente e a seguradora, o que o tornou parte passiva 

legítima para responder pelos danos causados ao reclamante. Assim, não 

tendo as partes reclamadas comprovado nos autos a efetivação do 

negócio jurídico e a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

de relação jurídica é medida que se impõe, com a consequente 

condenação solidária das rés na restituição em dobro dos valores 

descontados indevidamente da conta corrente da parte autora, a título de 

contratação de seguro. Desta forma, verifica-se que restou caracterizado 

a cobrança indevida de seguro não contratado pela parte requerente. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E NULIDADE DE COBRANÇA 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANO MORAL E 

RESPONSABILIDADE CIVIL DISSUASÓRIA. INSERÇÃO INDEVIDA DE 

SERVIÇO NÃO CONTRATADO SOB A RUBRICA SEGURO VIDA 

TRANQUILA ACE NA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA. 

COBRANÇA INDEVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 

PRECEDENTES. Incabível cogitar da ilegitimidade passiva da RGE, eis ser a 

responsável direta pela emissão das faturas de conta de luz, 

presumindo-se o vínculo existente entre ela e a seguradora em favor da 

qual cobradas irregularmente as quantias alegadamente indevidas. 

Ausente comprovação da adesão do consumidor ao serviço cobrado e 

pago, devida a restituição dos valores em dobro. Incidência do art. 42, 

parágrafo único, do CDC. Controvérsia relativa a pedido de restituição de 

valores. Prazo prescricional de três anos incidente, conforme artigo 206, § 

3º, IV, do Código Civil. Ilegalidade da cobrança de serviço não solicitado, 

nem contratado. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70062534326, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 

25/06/2015). (grifamos) Diante disso, entendo cabível a repetição do 

indébito, pois em que pese o consumidor tenha tido acesso ao serviço, 

este não foi por ele solicitado, sendo disponibilizado e cobrado de maneira 

unilateral pela empresa ré. Assim, não é razoável que o consumidor arque 

com cobranças às quais não deu causa, por serviço que foi inserido em 

sua conta sem sua anuência ou solicitação. Portanto, a restituição deve 

ser nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código Consumerista, ou 

seja, na forma dobrada, vez que caracterizada a cobrança indevida 

prevista no referido dispositivo legal. A propósito: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO 

NA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO VIDA TRANQUILA 

ACE. COBRANÇA INDEVIDA. 1) Preliminar de ilegitimidade passiva da RGE. 

Rejeição. A cobrança de valores a título de Seguro Vida Tranquila ACE 

foram lançados diretamente nas faturas de energia elétrica emitidas pela 

RGE, não havendo falar em ilegitimidade passiva. 2) Mérito. Ausente 

comprovação de adesão do consumidor ao serviço cobrado e pago, 

devida é a restituição, em dobro, dos valores. Inteligência do art. 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Manutenção da 

sentença no ponto. 3) Prescrição. Aplicação do prazo prescricional 
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previsto no artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil. Limitação da restituição às 

parcelas vencidas até três anos antes do ajuizamento da ação. 4) Danos 

morais. Caso concreto em que o autor não logrou êxito em demonstrar a 

renitência das requeridas em manter, arbitrariamente, as cobranças 

indevidas. O demandante não indicou, sequer, um número de protocolo a 

fim de comprovar suas alegações, o que inviabiliza a manutenção da 

sentença. Improcedência do pedido indenizatório. Precedente deste 

Colegiado. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA REJEITADA. 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. APELOS 

PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70060170743, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 28/08/2014) Considerando a 

comprovação nos autos de que os descontos foram na proporção de 12 

parcelas, no valor de R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos) 

cada, que somadas correspondente a quantia de R$ 448,80 (quatrocentos 

e quarenta e oito reais e oitenta centavos) descontada indevidamente, 

deverá a requerida restituir em dobro, portanto, a quantia mencionada em 

favor da parte autora. Ainda, é certo que no caso dos autos há violação 

que justifica a imposição de condenação pelo dano extrapatrimonial. Não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de cobrança indevida decorrente de negócio 

jurídico não comprovado, há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovado o desconto ilegítimo, não há que se falar em 

ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que 

o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Inequívoca, portanto, a obrigação 

de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Diante desse quadro, é de se observar 

que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao 

mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma 

sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela fundamentação acima delineada, e pelo 

fato de que inadmissível a cobrança de valor não contratado. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC para: a) RECONHECER a inexistência de relação jurídica e 

CONDENAR as reclamadas solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) ao autor, a título de indenização por dano moral, 

com correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação 

e; b) CONDENAR as reclamadas solidariamente a restituir em dobro o valor 

de R$ 448,80 (quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), 

descontados indevidamente na conta corrente da parte reclamante, sob a 

denominação Chubb Seguros do Brasil S/A, com correção pelo INPC 

desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde citação. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários (art. 54, Lei 

9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino, data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010135-54.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER NOVATO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIVETH ALVES DAS NEVES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010135-54.2011.8.11.0005. EXEQUENTE: WEDER NOVATO DA SILVA 

EXECUTADO: LUZIVETH ALVES DAS NEVES - ME Vistos, etc. Em análise 

aos autos, verifico que a ação está parada há mais de 01 ano, 

aguardando que a arte autora traga aos autos o endereço atualizado da 

parte requerida. Pois bem. Como é sabido, é ônus da parte interessada 

proceder todos os atos e diligências necessárias para o regular 

andamento do processo, não podendo a ação se perpetuar no tempo por 

falta de diligências que compete à parte. Assim, considerando a inércia da 

parte autora, que não promoveu os atos e as diligências que lhe cabiam, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso II e III do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (Art. 54 da Lei 

9.099/95). P. I. C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006077-50.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 18/05/2019 às 14h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bairro Jardim Riva, neste município. Primavera do 

Leste - MT, 17 de março de 2020. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 

Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e informações: 

Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro Castelândia, 

Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006994-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. L. (REQUERENTE)

E. G. M. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

CARLA DANIELA ISBRECHT OAB - MT25907/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico e dou fé que, redesigno a data 

da audiência de mediação para o dia 18 de Maio de 2020 às 14h:00min em 

virtude da Portaria Conjunta 247/2020 da Presidência do TJMT e da 

Corregedoria Geral da Justiça. Primavera do Leste - MT, 17 de março de 

2020. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, 

§ 2º, III, "a". Sede do Juízo e informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin 

Cerutti n. 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 

78850-000, telefone: (66) 3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006733-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA SANTOS DE MORAES NERES DA SILVA OAB - MT20215/O-O 

(ADVOGADO(A))

LUDMYLLA SOARES DIAS OAB - MT27105/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. V. C. R. M. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JACINTO CACERES OAB - MT25063/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em razão da 

Portaria Conjunta 247/2020 da Presidência do TJMT e da Corregedoria 

Geral da Justiça redesigno audiência de mediação para o dia 18 de Maio 

de 2020 às 15h:00min. Primavera do Leste - MT, 17 de março de 2020. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, 

III, "a". Sede do Juízo e informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin 

Cerutti n. 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 

78850-000, telefone: (66) 3500-1100.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 39309 Nr: 1717-46.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, WFVS, JVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:6295/MT

 Execução de Alimentos n.º 1717-46.2006.811.0037

Código n.º 39309.

Vistos etc.

Ante o acordo entabulado entre as partes, maiores e capazes, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação 

celebrada entre as partes.

Determino a suspensão do processo até o integral cumprimento da 

obrigação pelo executado, nos moldes do artigo 922, do CPC.

Por conseguinte, revogo a ordem de prisão civil do devedor e determino 

sua imediata soltura. Expeça-se o necessário Alvará de Soltura.

Decorrido o prazo de suspensão do processo, dê-se vista dos autos aos 

exequentes para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, em regime de plantão judiciário.

Primavera do Leste, 22 de novembro de 2019.

Eviner Valério

Juiz de Direito

em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115521 Nr: 6075-44.2012.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASR, LORECI DE CÁSSIA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RAMOS RODRIGUES, MARILZA 

ALVES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMADO FRANCO - OAB:15.218/0, 

DAYSE CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:13.890-O, DIEGO OLIVEIRA 

DA SILVA - OAB:13743/MT, Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Considerando que os advogados Diego Oliveira da Silva, inscrito na 

OAB-MT n° 13.743 e do CPF n° 016.193.001-84 e Amado Franco, inscrito 

na OAB-MT n° 15.218 e do CPF n° 104.992.881-49, não estavam 

cadastrados no sistema Apolo, publico a decisão de fls. 319, para os 

referidos advogados: “Vistos etc. A fim de encerrar o presente feito, 

deliberando sobre a partilha pendente, designo audiência para o dia 

03/09/2020 às 13h45min. Intimem-se e cumpra-se. Primavera do Leste, 

17/02/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado. Juíza de Direito".

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004446-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DOMESI SILVA LOPES OAB - SP238994 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004446-08.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REU: ATIVOS 

TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 20 de maio de 2020, às 15 h 

40 min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) 

advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 13 de março de 2020. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007455-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DANIEL ERCEGO OAB - RS85151 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO GALVAO DE CASTRO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte requerente para se manifestar sobre a certidão do 

oficial de Justiça Id 29381043, requerendo o que de oportuno.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007425-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MULLER BENDER (REQUERIDO)

CINTO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA EIRELI (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente da certidão do oficial de justiça Id 29061251, 

para se manifestar no prazo legal requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007451-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ARISTEU PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FIN RAMOS OAB - 784.436.281-20 (REPRESENTANTE)

LEANDRO FABRIS NETO OAB - SP291103 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ELIZABETE DA ROSA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimo a parte requerente da certidão do oficial de justiça Id 29124138, 

para se manifestar no prazo legal requerendo o que de direito.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006558-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEY DA SILVA GUIMARAES OAB - MT14152 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a audiência designada ara 16/03/202020 foi suspensa em 

face da portaria Conjunta nº 247/2020 de 19/03/20 do Tribunal de Justiça.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135009 Nr: 6787-63.2014.811.0037

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA & VIEIRA LTDA, UNISAGRO PARTICIPAÇÕES 

LTDA, BANCO INDUSTRIAL E COMÉRCIAL S/A -BICBANCO, BANCO 

INDUSVAL S/A, JONIS SANTO ASSMANN, BELLUNO LOGISTICA E 

TRANSPORTES LTDA, BANCO BRADESCO S/A, BANCO PINE S/A, BANCO 

ITAÚ S.A, COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB, BANCO SAFRA S/A, BANCO DA AMAZONIA, 

JNORTE CONSTRUTORA LTDA, BANCO J SAFRA S/A, MARCELO 

GONÇALVES, JOSE BENEDITO DO VALE, BIO SOJA FERTILIZANTES 

LTDA, ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, HELM 

DO BRASIL MERCANTIL LTDA, BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, 

HSBC BANK BRASIL S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE EXTINTORES PARANÁ LTDA, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS S/A, CHEMTURA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL 

LTDA, OURO FINO QUÍMICA LTDA, GRANORTE FERTILIZANTES LTDA, 

TROMINK INDUSTRIAL LTDA, MONSANTO DO BRASIL LTDA, ANACLETO 

BRUNETTA, EDUARDO LUIZ DEITOS, GERSON SALVADORI, JORGE LUIZ 

BORGHETTI, NORTOX S/A, PAULO CESAR BORGUETTI, CHEMINOVA 

BRASIL LTDA, BANCO BMG S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, BANCO PAN S/A, 

CEAGRO AGRÍCOLA LTDA, KELIN REGINA ALBERTON, INTL FCSTONE 

MARKETS, LCC, AGRO ASSET BACKED FINANCING LTD, LATIN AMERICA 

EXPORT FINANCE FUND, LTD, PAETTO VEÍCULOS LTDA, ALZIRA 

CAETANO TONI, ADAMA BRASIL S/A, EDVANDRO TONI, COOPERATIVA 

AGRÍCOLA CAMPO DO TENENTE, PRADO SUZUKI E ASSOCIADOS S/S, 

BRICKELL S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E IVESTIMENTO, JONI SANTO 

ASSMANN, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP, BREDA & CIA 

LTDA ME, ITAÚ UNIBANCO S.A, BANCO PAULISTA S.A, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, TROMINK INSDUSTRIAL LTDA, OCTANTE 

SECURITIZADORA S/A, DARCI MONTAGNI, TEREZINHA DAS GRAÇAS DE 

SOUZA MONTAGNI, GETÚLIO GONÇALVES VIANA, BANCO DO BRASIL 

S/A, IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS, SINAGRO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS S/A, AGROPECUARIA TRÊS ESTRELAS LTDA, PEREIRA 

E PARRA LTDA, COMPO DO BRASIL LTDA, TRANSCORPA TRANSPORTES 

DE CARGAS LTDA, FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO 1500 LTDA, COOAMI COOPERATIVA MERCANTIL E 

INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO, SUL AMÉRICA COMPANHIA 

DE SEGURO SAÚDE, CONTROL UNION WARRANTS LTDA, MICROBIOL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, STEMAC S/A - GRUPOS GERADORS, 

SIVIERO CEREAIS, INSUMO AGRÍCOLAS E TRANSPORTE LTDA, CELSO 

APARECIDO LUCIANO PEREIRA - ME, CLIMA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, RECH AGRÍCOLA LTDA, MARUBENI AMERICA CORPORATION, 

MAXICON SISTEMAS LTDA - EPP, FERNANDA GOMES DAMASCENA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARADISO GIOVANELLA TRNSPORTES LTDA, 

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A - CCB 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADA SILVA RESENDE - 

OAB:13446, ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - OAB:198905/SP, 

ADRIANO GREVE - OAB:SP/211.900, ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:OAB/MS 8659, ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - 

OAB:S/P29913, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:PR 30890, 

ALEXANDRE VIEGAS - OAB:9321-A/MT, AMANDA MENDES - 

OAB:34.861, ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - OAB:SP/287.799, ANDRÉ 

LUIZ DA SILVA ARAÚJO - OAB:MT 3963, ANDRE RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:SP 165202-A, ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:17088, ARTHUR BIRAL FRANCO - OAB:268.004/SP, BRUNO CESAR 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS AUGUSTO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 31.405, CARLOS CESAR MAMUS - 

OAB:MT 11555, CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, 

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - OAB:15365, CELSO UMBERTO 

LUCHESI - OAB:SP 76.458, CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559, CLARISSA ARAUJO GRECELLÉ - OAB:RS 83.790, 

CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO - OAB:SC 19.054-A, CLÁUDIO 

ANÔNIO CANESIN - OAB:OAB/PR 8.007, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244, CLEVERSON JOSÉ VELLASQUES - OAB:69083/PR, DARLAN 

ADIB FARES - OAB:9.265, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, DOUGLAS 

LUIZ DA CRUZ LOUZICH - OAB:MT/10823, DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 11.084, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - OAB:10438/MT, 

EDUARDO PECORARO - OAB:SP 196.651, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, ELIZETE RAMALHO GERINO - OAB:MT 

5614, ELTON FERNANDES RÉU - OAB:185631/SP, EUDER OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:10.271/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, 

EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A, 

FÁBIO MARGIELA DE FÁVARI MARQUES - OAB:SP/ 256. 707, FABIOLA 

PEREIRA BAHRUTH - OAB:SP/ 228.277, FERNANDO HACKMANNN 

RODRIGUES - OAB:RS/18.660, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - 

OAB:9012/MT, FERNANDO RUDGE LEITE NETO - OAB:OAB/SP 84786, 

FERNANDO STEFANELLI GAULUCCI - OAB:SP/299.880, FRANKLYN 

CELSO FERREIRA - OAB:SC/39.398, GABRIEL FELÍCIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:SP 246.281, IGOR CASAGRANDE - OAB:70137, IVO 

WAISBERG - OAB:SP/146176, JOÃO CLAUDIO CORRÊA SAGLIETTI 

FILHO - OAB:SP/154061, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - OAB:3210 - 

SC, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - OAB:PR/25.430, JOÃO PEDRO DE 

DEUS NETO - OAB:OAB/RJ 135.506, JOHNAN AMARAL TOLEDO - 

OAB:MT 9.206, JORGE AMÁDIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, 

JORGE LUIS ZANON - OAB:OAB/RS 14.705, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:39277, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 

27.141, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - 

OAB:6294/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, 

LÚCIO FEIJÓ DE ARAUJO LOPES - OAB:RS/50.791, LUIS ARMANDO 

SILVA MAGGIONI - OAB:14733-A, LUIZ ANTONIO GOMEIRO JÚNIOR - 

OAB:154.733, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8987-B, LUIZMAR 

BARBOSA VIEIRA - OAB:MT 13059, MARCELO DE CAMPOS BICUDO - 

OAB:SP 131624, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831 OAB-MT, 

MARCELO LOPES - OAB:SP/ 160.896-A, MARCIA GERHARDT SCARPIN 

- OAB:49.456, MARCIO KOJI OYA - OAB:OAB/SP 165.374, MÁRCIO 

RICARDO DE SOUZA - OAB:291333, MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, MARINA ROSA DA SILVA - OAB:23939/O, 

MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:MT-10.925- B, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, MELISSA CRISTINA REIS - 

OAB:OAB/RS 54.330, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - 

OAB:8798, MURILO HENRIQUE MIRANDA BELOTTI - OAB:237.635, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, Nilson Jacob 

Ferreira - OAB:OAB/MT 9845, OSMAR A. MAGGIONI - OAB:12.370-A, 

PASCOAL BELOTTI NETO - OAB:54914/SP, PAULA MALUF TEIXEIRA - 

OAB:13.175/SC, PEDRO RONNY ARGERIN - OAB:4.883/MS, RALF 

MELLES STICCA - OAB:236.471/SP, RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674, REGINA CRISTINA DE GOES - OAB:9.546-A/MT, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO ALEXANDRE DE 

SOUZA JESUS - OAB:10.071/MS, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B, Ricardo Pomeranc Matsumoto - OAB:174042 SP, 

RODRIGO BARRETO COGO - OAB:164619A, RODRIGO FONSECA 

FERREIRA - OAB:SP/ 323.650, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 

13984-B, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:MT 7556-B, 

ROSANGELA MARIA DE PAULA - OAB:15.000, SAJUNIOR LIMA 

MARANHAO - OAB:OAB/MT 6356, SANDRA APARECIDA PAIVA - 

OAB:PR 17363, SANDRA BERNARDES VILELA - OAB:8895/MT, SANDRA 
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ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT, SERGIO ZAHR 

FILHO - OAB:SP/154.688, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A, STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI - OAB:MT/ 18547, 

STEPHANIA IBIPIANO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618, SUZIMARIA 

MARIA DE SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT, TADEU TREVISAN BUENO 

- OAB:6212/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651, TALITA BARRETO - OAB:19.488 A /MT, THIAGO PEIXOTO 

ALVES - OAB:SP 301.491-A, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:18226/O, 

TIAGO MEURER DA SILVA - OAB:37.146/SC, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:MT 3150-A, VALTER SCARPIN - OAB:6751, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:SP/ 257.198, WILLIAN DIAS 

CAVERSAN - OAB:MT/17543, WILLIAN RUIZ DA SILVA - OAB:MT 

25.599 - O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:30857/PR, NILTON D. FENSTERSEIFER - OAB:7905 RS

 Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS.DO 

IMPULSO OFICIALAutorizo a assinatura dos alvarás em favor dos 

credores que apresentaram as documentações necessárias.Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 16 de 

março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8165 Nr: 65-72.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO ROMANO RIVA, ERLON JUNIOR 

RIVA, AFFONSO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ BONFIM - 

OAB:14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO - 

OAB:13905/B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do EXEQUENTE para 

manifestar acerca dos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136518 Nr: 7958-55.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DOMINGUES BARBUIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE GUIDO GAERTNER, GUIDO 

GAERTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:MT 11900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73888 Nr: 6208-57.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMER - PRIMABAY DEFENSIVOS 

AGRÍCOLAS LTDA, ALTAIR SARTORI, ADILMAR SARTORI, INÊS 

BERNARDETE GASPARIN SARTORI, LIRGE MARIA SARTORI THEOTÔNIO, 

WELLINGTON SACHES THEOTONIO, MÁRCIA DO PRADO SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:MT 5367, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 7074, 

PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO AMILCAR NEDEL - 

OAB:MT 3483, JOSIMAR LOULA FILHO - OAB:14290/MT

 Certifico que nesta data a advogada Caroline States Niebisch, OAB/MT 

24161, retirou a carta precatória de f. 321. Assim, intimo a parte 

exequente para comprovar a distribuição da missiva na Comarca 

deprecada. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152541 Nr: 5590-39.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosângela Aparecida Nardes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica INTIMADO o exequente para requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155854 Nr: 7116-41.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUCK E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO NUNES NEVES DE 

ARAUJO - OAB:OAB/MT 148415, RAFAEL WERNCECK COTTA - 

OAB:OAB/RJ 167373

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de 15 ( quinze) dias, requerendo o que entenderem 

de direito.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130816 Nr: 3414-24.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNÉIA GONÇALVES DA SILVA SOUSA, VALDINEI 

ANTÔNIO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN DIAS 

CAVERSAN, para devolução dos autos nº 3414-24.2014.811.0037, 

Protocolo 130816, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139337 Nr: 9877-79.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI MONTAGNI, TERESINHA DAS GRAÇAS SOUZA 

MONTAGNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁBIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:16970/MT, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - OAB:8798, 

STEPHANIA IBIPIANO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e revogo a procuração 

pública outorgada por Darci Montagni e Teresinha das Graças Souza 

Montagni em face de Flábio Ricardo Pawlina do Amaral, lavrada em 20 de 

junho de 2013, no Cartório do 2° Ofício de Primavera do Leste-MT.Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 
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moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, especialmente em 

razão do julgamento antecipado da lide, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 16 de março de 

2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169426 Nr: 5003-80.2016.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLARA RAVANELLO, ANA CLERIS RAVANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA, 

VILSON BORTOLANZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 .Defiro a produção de prova documental, com as ressalvas do artigo 435 

do Código de Processo Civil, a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal das partes (fls.175/176).Quanto a prova pericial, 

considerando o laudo pericial incluso nos autos da ação conexa, 

despicienda a repetição.V - DAS PROVIDÊNCIAS DERRADEIRASDesigno 

audiência de instrução e julgamento para a data de 29 de abril de 2020, às 

15h00min.Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem o rol de testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450). Cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo (CPC, art.455). A intimação deverá ser realizada por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, 

art.455, §1º).As partes devem ser intimadas pessoalmente para 

comparecerem à audiência a fim de prestarem depoimento pessoal e 

advertidas da pena de confesso caso não comparecerem ou, 

comparecendo, se recusarem a depor (CPC, art.385, §1º).Intimem-se os 

causídicos.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 

13 de março de 2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71480 Nr: 3795-71.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA LOPES MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado por Janaina 

Lopes Magalhães em face de Banco do Brasil S/A.Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

especificamente pelo julgamento antecipado do pedido, fato que abreviou 

o labor profissional.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 16 de março de 

2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6523 Nr: 195-62.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR JORGE SECHI, PAULO ROGÉRIO 

GOMES, SÍRIO SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 195-62.1998.811.0037 (Código 6523)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Sistema S/A

Executados: César Jorge Sechi e Outros

Vistos etc.

Penhore-se os imóveis indicados (fls.221), na forma do artigo 845, §1º, do 

Código de Processo Civil, intimando os executados (CPC, art.841) e o 

cônjuge do proprietário imobiliário (CPC, art.842).

Identificando a existência de terceiro titular de interesse em embargar o 

ato, intime-se pessoalmente a parte autora da ação de usucapião objeto 

da averbação 04 M.20.840 (CPC, art.675, parágrafo único).

 Nos termos do artigo 844 do Código de Processo Civil, para presunção 

absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar 

a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante 

apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de 

mandado judicial.

Ato contínuo, avaliem-se os bens penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, 

ciente o oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, 

devendo, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas 

características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens 

(CPC, art.872). Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

manifestação, facultando-lhes impugnação fundamentada, sob pena de 

não conhecimento, em 10 (dez) dias.

Certificada a existência de ônus reais registrados, intime-se a parte 

exequente para cumprir o disposto no artigo 799, I, do Código de Processo 

Civil.

 Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 143938 Nr: 1590-93.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORRO DA MESA CONCESSIONARIA DE 

RODOVIAS S.A, ALLIANZ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - 

OAB:, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:, DIVANIR MARCELO DE 

PIERI - OAB:, EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:MT/ 13733, PAULO 

HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS GUIMARÃES - 

OAB:5959/MT, KARLA KAROLINA APARECIDA DIAS POMPERMAYER - 

OAB:15965/MT, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10579-MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A, 

RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11363MT, TATIANI 

PINTO DE LARA VIEIRA - OAB:MT/19497

 Defiro a produção de prova oral (depoimento pessoal e oitiva de 

testemunhas). As partes devem ser intimadas pessoalmente para 

comparecerem à audiência a fim de prestar depoimento pessoal e 

advertidas da pena de confesso caso não compareçam ou, 

comparecendo, se recusarem a depor (CPC, art.385, §1º). Cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo (CPC, art.455). A intimação deverá ser realizada por 
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carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, 

art.455, §1º). Indefiro a produção da prova pericial ante a ausência de 

eficácia probatória pelo lapso temporal transcorrido, com alteração do 

local do evento danoso.Designo audiência de instrução para a data de 29 

de abril de 2020, às 16:00min.Intimem-se os causídicos. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 16 de 

março de 2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160464 Nr: 603-23.2016.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVES PANTA E OLIVEIRA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLARA RAVANELLO, ANA CLERIS 

RAVANELLO, APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O, KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - OAB:

MT 19.369-O, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT, TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 Isso posto, declaro extinta a obrigação da autora Alves Panta e Oliveira 

Ltda. ME, continuando o processo a correr unicamente entre os 

presuntivos credores, observado o procedimento comum, nos termos do 

artigo 548, III, do Código de Processo Civil.Ante a conexão com os autos 

da ação de reintegração de posse c/c perdas e danos autuada sob o nº 

5003-80.2016.811.0037 (Código 169426), determino o apensamento dos 

autos para decisão conjunta, conforme disposto no artigo 55, §1º, do 

Código de Processo Civil.Aguarde-se a audiência de instrução designada 

nos autos da ação conexa.Expeça-se alvará para levantamento dos 

honorários periciais, conforme postulado pelo perito.Intime-se. 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000378-44.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORCEU DAMO DREON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DE ALMEIDA FAGUNDES NEVES OAB - BA41126 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000378-44.2020.8.11.0037. REQUERENTE: DORCEU DAMO DREON 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA CADEIA SUCESSÓRIA DE 

REGISTROS CIVIS proposta por DORCEU DAMO DREON, devidamente 

qualificado nos autos, pugnando, em síntese, pela alteração dos 

documentos civis de seus antepassados, sendo de seu avô e seu pai, 

bem como de seus próprios registros. No Id nº 28310247, petição inicial e 

documentos comprobatórios. Alega, em síntese, estar em busca do 

reconhecimento da cidadania Italiana, informa que possui todos os 

documentos necessários, porém, nos assentos civis de nascimento, 

casamento e óbito de seus antecedentes possuem várias informações 

equivocadas, as quais devem ser alteradas, passando a constar de forma 

correta os nomes e prenomes dos familiares, bem como demais dados, de 

forma a possibilitar o preenchimento dos requisitos e das regras vigentes 

para a obtenção do reconhecimento da cidadania estrangeira. No Id nº 

29623642, manifestação ministerial favorável. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que o requerente 

pretende a retificação de nomes, prenomes e demais dados de seus 

familiares, a fim de preencher os requisitos autorizados para o 

reconhecimento da dupla cidadania. Alega que o nome correto de seu avô 

paterno é AGOSTINO LUIGI GIUSEPPE DREON DEL BUS, italiano nascido 

em 03/11/1989, e que o nome de seu pai é GUERINO DREON, brasileiro, 

nascido em 23/06/1900. Ainda, aponta que existem outras informações 

equivocadas no registro civil, razão pela qual requer a devida alteração 

dos registros civis de seus antecedentes, conforme tabela constante no 

ID nº 28310247. Inicialmente, cumpre registrar que, consoante cediço, os 

registros público devem espelhar, ao máximo, a veracidade dos fatos da 

vida, e da realidade histórica e social da família, em sendo assim, as 

alterações postuladas apresentam-se completamente viável, e, por 

conseguinte, legal, dando ensejo à procedência desta ação. No caso dos 

autos, o autor requereu a alteração dos registros civis de seu avô e de 

seu pai, que refletirá na alteração no seu próprio registro, para que estes 

se assemelhem a linhagem do nome da família, pelos quais são 

conhecidos no âmbito social e familiar, sendo mantido os registros 

corretos na linha descendente familiar. Neste sentido, cita-se 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 

CIVIL. PRETENSA CORREÇÃO DA FILIAÇÃO MATERNA EM ASSENTO DE 

CASAMENTO DO BISAVÔ DA AUTORA, COM FINALIDADE DE INSTRUIR 

PEDIDO DE CIDADANIA ITALIANA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO 

DE MODIFICAÇÃO DO PRENOME E SOBRENOME DA ASCENDENTE 

PATERNA EM UM ÚNICO DOCUMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL 

AO CONVENCIMENTO DO JULGADOR CAPAZ DE IDENTIFICAR O ERRO 

GRÁFICO EM NOME ESTRANGEIRO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A 

TERCEIROS. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO A TEOR DO ART. 109, DA 

LEI DE REGISTROS PUBLICOS. SENTENÇA DE MÉRITO REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A retificação do nome de ancestrais 

deve ser admitida, se a pretensão não causar prejuízo a terceiros ou à 

segurança pública, mormente quando se refere o pedido a cadeia familiar 

com finalidade de obter a dupla cidadania - pelo 'ius sanguinis', direito 

constitucionalmente assegurado quando de reconhecimento de 

nacionalidade originária pela lei estrangeira, segundo dispõe o artigo 12, § 

4º, II, a da Constituição da Republica Federativa do Brasil - CRFB. (TJ-SC - 

AC: 05027834820138240020 Criciúma 0502783-48.2013.8.24.0020, 

Relator: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Data de Julgamento: 

10/08/2017, Quarta Câmara de Direito Civil) Deste modo, considerando que 

o requerente apresentou diversos documentos que demonstram as 

irregularidades registradas nos nomes familiares, bem como que a 

pretensão não causará prejuízos a terceiros, resta comprovada sua 

intenção e a sua boa-fé em obter a dupla cidadania. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR a retificação 

dos nomes e informações constantes nos registros cíveis dos ancestrais 

do requerente. Tendo em vista as diversas informações que necessitam 

de retificação, inclua-se como parte integrante desta sentença as tabelas 

informativas que encontram-se acostadas no Id nº 28310247. Mantendo 

os demais dados inalterados. Expeçam-se ofícios aos Cartórios 

competentes para que sejam adotadas as medidas cabíveis. Considerando 

que nos procedimentos de jurisdição voluntária não há vencido nem 

vencedor, deixo de arbitrar honorários sucumbenciais. Custas 

remanescentes, se houver, pelo requerente. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas 

devidas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005148-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE - DISBEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005148-17.2019.8.11.0037. REQUERENTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

KULUENE - DISBEK REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Acolho o aditamento à inicial de 

ID nº 24821687, nos termos do artigo 303, §1º, I, do Código de Processo 
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Civil. Em consonância com os artigos 334 e 303, §1ª, II, ambos do Código 

de Processo Civil, designo o dia 21/05/2.020, às 15h40min, para sessão 

de conciliação (artigo 165, do CPC). Conste que a sessão será realizada 

por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. Conste no 

mandado que a parte requerida deverá encaminhar representante com 

poderes para transigir. Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado da autora ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, §8º, do 

CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para comparecerem na audiência designada. Não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente. Não havendo acordo, ou se qualquer 

parte não comparecer na sessão designada, independente de intimação, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida conteste 

a ação, nos termos dos artigos 303, §1º, III e 335 do Código de Processo 

Civil. Em que pese já ter havido a apresentação de contestação pela parte 

requerida, esta foi formulada antes de apresentado o pedido principal, 

razão pela qual faculto a parte sua complementação, caso entenda 

necessário, no prazo acima assinalado. Ressalto, ainda, que o rito 

adotado nesta ação difere daquele previsto no artigo 305 e seguintes, o 

qual prevê a apresentação de contestação pela parte requerida em sede 

de cognição sumária. Caso seja apresentada contestação, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, apresente 

impugnação à contestação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de maço 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003783-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETULIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003783-59.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: JOSE ANTONIO GONÇALVES VIANA, IVANIR MARIA 

GNOATTO VIANA, GETÚLIO GONÇALVES VIANA Vistos. Oficie-se ao 

Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT, onde 

tramita o processo da recuperação judicial nº 1000460-12.2019.8.11.0037, 

solicitando informações no sentido de ainda se encontrarem os 

executados no período de blindagem. Sem prejuízo, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste sobre a petição retro, no prazo de 10 

(dez) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste-MT, 16 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003655-05.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE MORAES CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1003655-05.2019.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL 

CAPITAL S.A. REQUERIDO: RICARDO DE MORAES CARVALHO Vistos. 

Sobre a petição de retro, manifeste-se a parte requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007591-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007591-72.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JUNIOR BORGES DA SILVA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de JUNIOR BORGES DA 

SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega que firmou 

Contrato de Financiamento com o requerido, concedendo um crédito no 

valor líquido de R$ 16.849,69 (dezesseis mil oitocentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e nove centavos), que deveria ser pago em 48 

prestações, cujo vencimento da última parcela era para o dia 22/10/2019, 

destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, modelo 

CORSA HATCH MAXX, marca GM, ano 2008/2009, cor prata, Chassi n.º 

9BGXH68609B107380 e placa NJF8138. Aduz que o requerido deixou de 

adimplir as parcelas e requereu, liminarmente, a busca e apreensão do 

veículo alienado. No Id nº 18608192, liminar de busca e apreensão 

devidamente cumprida, conforme auto de busca, apreensão e depósito 

constante no Id nº 19189414. Devidamente citada, a parte requerida não 

apresentou contestação, limitando-se a informar a impossibilidade de 

pagamento (Id nº 19343102). Manifestação da parte requerente no Id nº 

19921503, pugnando pelo julgamento do feito. É o relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, deve ser consignado que, o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. A parte requerida foi devidamente citada (Id nº 

19189396), contudo, apenas se manifestou, sem contestar a ação e não 

efetuou o depósito judicial da integralidade da dívida, sendo, portanto, 

revel, de modo que é cabível o julgamento antecipado da lide com 

fundamento no artigo 355, II, do Código de Processo Civil. Nesse passo, 

em que pese tal presunção ser relativa, as alegações do autor encontram 

respaldo no conjunto probatório acostado com a inicial, que comprova o 

negócio entabulado entre as partes, bem como nos documentos que 

demonstram a constituição em mora da requerida. Presumindo-se que os 

fatos alegados na inicial são verdadeiros, impõe-se, assim, a procedência 

da ação, a fim de consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do 

bem em prol da instituição financeira contratada, ora requerente. Ademais, 

insta consignar que para a concessão da busca e apreensão prevista no 

artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, faz-se necessário a comprovação da 

mora e, ainda, o inadimplemento do devedor, requisitos estes 

demonstrados nos autos. Nesse sentido, entende o Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Mora configurada mediante notificação 

extrajudicial encaminhada por intermédio de Cartório de Títulos e 

Documentos. Validade. 2. Constitucionalidade do art. 3º do Decreto-Lei n. 

911/69. 3. Revelia. Inexistência de prova inequívoca do pagamento. Mora 

configurada. Manutenção da sentença de procedência. RECURSO 

IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70045048493, Décima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, 

Julgado em 19/04/2012)”. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONSOLIDAR A POSSE E A PROPRIEDADE PLENA DO BEM em favor da 

parte requerente, possibilitando a expedição de novo certificado de 

registro e venda extrajudicial dos bens. Ainda, CONDENO a parte 
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requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil), os quais ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, visto a parte ser beneficiaria da justiça gratuita, nos termos 

do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao DETRAN desta 

Comarca, comunicando a autorização para proceder à transferência para 

a parte requerente ou a terceiros que indicar. Transitada em julgado a 

sentença, certifique-se. Após, arquivem-se com baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. 

Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000894-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1000894-35.2018.8.11.0037 JAIME 

FERREIRA DOS SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada porJAIME 

FERREIRA DOS SANTOS em face do PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

30248410, a parte executada procedeu com a quitação do débito. No ID nº 

30359303, a parte exequente requer a expedição de alvará para 

levantamento dos valores. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo 

Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu 

inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor 

satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA 

A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em favor da 

parte exequente, conforme requerido (ID nº 30359303). Após certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 17 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006754-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO DE SOUZA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1006754-17.2018.8.11.0037 MARIA DO 

ROSARIO DE SOUZA NEVES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por MARIA 

DO ROSARIO DE SOUZA NEVES em face do PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 29829474, a parte executada procedeu com a quitação do 

débito. No ID nº 29967272 , a parte exequente requer a expedição de 

alvará para levantamento dos valores. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve o 

cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 

do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, 

contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, 

quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR 

SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em favor da 

parte exequente, conforme requerido (ID nº 29967272 ). Em seguida, nada 

mais sendo requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 17 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004764-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE TOMAZETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE (EXECUTADO)

JESSICA APARECIDA LOURENCETTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004764-25.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: VIVIANE TOMAZETTI EXECUTADO: JOCASTA APARECIDA 

LOURENCETTE, JESSICA APARECIDA LOURENCETTE Vistos. Inicialmente, 

em análise aos pedidos de ID nº 22914850, ressalto que o artigo 139, IV, 

do CPC/15 dispõe que: “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições 

deste Código, incumbindo-lhe: IV determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária”. Assim, dúvida não há de que o Novo Código 

de Processo Civil permitiu ao Magistrado adotar medidas coercitivas, 

dando efetividade à execução e garantindo o resultado pretendido pelo 

exequente. Contudo, o artigo 8º do CPC/2015 dispõe que “ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência”. Tais dispositivos, indiscutivelmente, devem ser 

analisados conjuntamente, de modo a atender aos interesses do credor, 

respeitado o princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805, CPC). 

Portanto, não se mostra razoável bloquear os cartões de crédito e nem 

suspender as habilitações das partes executadas de modo a compeli-las 

ao pagamento da dívida, pois, tal medida, seria abusiva, não se coaduna 

com o objeto do processo de execução, que é a excussão de bens do 

devedor, e não a punição da pessoa do devedor. Nesse sentido, cita-se a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO 

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS, COM BASE NO INCISO 

IV DO ART. 139 DO CPC/2015 RATIFICADO. O fato da devedora até o 

presente momento não ter pago o débito, não se mostra suficiente para a 

adoção das medidas atípicas buscadas pela ora agravante suspensão da 

CNH da agravada, eis que retrata malferimento a direito de livre 

locomoção, salvaguardado pela CF. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

MONOCRATICAMENTE IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70078300258, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/07/2018).” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MONITÓRIA. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Não localização de bens da devedora 

passíveis de penhora. Pedido de expedição de mandado para apreensão 

da Carteira Nacional da Habilitação, do passaporte e cancelamento dos 

cartões de crédito da devedora até a quitação do débito. Indeferimento. 

Restrição de direitos: abusividade na medida pretendida. Ademais, tais 

medidas não se prestariam a alcançar o fim almejado. Decisão mantida. 

Agravo improvido” (AI nº 2225383-06.2016.8.26.0000; Rel. Des. Francisco 

Occhiuto Júnior; 32ª Câmara de Direito Privado; J. 01/12/2016- TJ/SP). 

Ante o exposto, indefiro os pedidos constantes no item “F” do ID nº 

22914850 (bloqueio dos cartões de crédito, suspensão da habilitação das 

partes executadas). Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a 

liberação dos valores bloqueados em favor da parte exequente, 

atentando-se para as determinações contidas na Resolução nº 15/2012 

do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a metodologia adotada pelo Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais. Ademais, 

verifico que as partes executadas, intimadas para indicar o paradeiro do 

veículo penhorado nos autos, informam que encontra-se em outro 

município. Não obstante, conforme petição de ID nº 23812881 e fotos de ID 
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nº 23812880, demonstrando que as executadas estão omitindo 

informações, fixo multa em 10% sobre o valor da causa, a ser revertido 

em favor do exequente pela atitude considerada ato atentatório a 

dignidade da justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Deste modo, intime-se novamente as 

executadas para indicar a exata localização do bem penhorado, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de majoração da multa anteriormente fixada 

Sem prejuízo, para análise dos pedidos de itens “A”, “E” e “G”, intime-se a 

parte exequente para juntar o cálculo atualizado da dívida, em 10 (dez) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006280-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO RODRIGUES SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006280-80.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: FRANCISCO RODRIGUES 

SOUZA Vistos. Considerando que não foi possível citar a parte requerida, 

bem como localizar o bem objeto da ação, defiro o pedido de conversão da 

ação de busca e apreensão em AÇÃO DE EXECUÇÃO por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, devendo, se 

necessário, previamente ser providenciado o depósito das despesas pela 

parte exequente. Não havendo pagamento pela executada, cumpra-se na 

forma do artigo 829, §1º, do Código de Processo Civil. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ressaltando-se que o 

pagamento, nos termos do artigo 827, §1º, desse mesmo Código, importa 

na redução pela metade desse valor. No cumprimento do ato citatório, 

deverá ser a parte executada cientificada do que preceituam os artigos 

914, 915, 916 e 917 do Código de Processo Civil. Proceda-se a Secretaria 

as devidas e necessárias anotações, inclusive no Ofício de Distribuição 

Judicial local, se for o caso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006280-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO RODRIGUES SOUZA (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001736-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR PIOVEZAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - 279.112.988-07 (PROCURADOR)

RICARDO NEVES COSTA OAB - 137.285.858-07 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001736-49.2017.8.11.0037. EMBARGANTE: ALTAIR PIOVEZAN 

EMBARGADO: BANCO SAFRA S-A Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que o pedido de suspensão constante no ID nº 21287221 foi 

objeto de recurso interposto pela parte embargada, o qual foi dado 

provimento, bem como determinou-se o prosseguimento da Ação 

Executiva em face do avalista Altair Piovezan (ID nº 20008078), de modo 

que deixo de analisar o pedido de ID nº 21287221. Sem prejuízo, para 

prosseguimento da ação, intime-se a parte embargada para, querendo, 

responder a presente ação em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos 

termos do artigo 920, I, do Código de Processo Civil. Após, venham os 

autos conclusos para verificar se é o caso de julgamento imediato ou 

designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002098-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS THOMASI & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMOEL DA SILVA OAB - MT0005621A (ADVOGADO(A))

DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - MT22114/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (EXECUTADO)

DARCI CAMARGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002098-51.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: IRMÃOS THOMASI & CIA LTDA 

EXECUTADO: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO, DARCI CAMARGO 

Vistos. Designo nova audiência de conciliação para o dia 21 de maio de 

2020, às 16h00min, a ser realizada pelo conciliador na sala de conciliação, 

na sede do fórum. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a audiência designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001836-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEO JUNIOR CORREA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1001836-04.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: CLEO JUNIOR CORREA Vistos. Indefiro o 

requerimento de ID nº 25005182, vez que não há comprovação nos autos 

de que foram esgotados todos os meios de citação da requerida, 

ressaltando-se que a citação por edital é medida extrema e só deve ser 

utilizada quando a parte autora não lograr êxito para localização da parte 

requerida. Dessa forma, intime-se a parte requerente para, em 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de 

março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006166-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DARCI CAMARGO (REU)

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (REU)

Outros Interessados:

ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006166-10.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S/A REU: RONIVALDO DE SOUZA 

CAMARGO, DARCI CAMARGO Vistos. Compulsando os autos, verifico que 

o executado DARCI foi devidamente citado (ID nº21171023), mas não se 

manifestou nos autos no prazo legal, de modo que DECRETO SUA 

REVELIA, nos termos do artigo 344 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Sem prejuízo, considerando que o executado RONIVALDO foi citado 

por hora certa e não se manifestou, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, o qual deverá ser 

intimado desta decisão. Após, remetam os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 17 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004952-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PARREIRA GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

C R ASSISTENCIA CELULAR LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004952-18.2017.8.11.0037. REQUERENTE: RAFAEL PARREIRA GOIS 

REQUERIDO: VIVO S.A., C R ASSISTENCIA CELULAR LTDA - ME Vistos. 

Considerando o teor da Portaria-Conjunta 247, de 16 de março de 2.020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio do 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência para o dia 04 de junho de 2020, às 15h00min. 

Intimem-se, com urgência. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002097-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARNO GUNSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002097-32.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ARNO GUNSCH REQUERIDO: 

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos. Considerando o teor da 

Portaria-Conjunta 247, de 16 de março de 2.020, que dispõe sobre as 

medidas temporárias de prevenção ao contagio do COVID-19 no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência para o 

dia 04 de junho de 2020, às 16h00min. Intimem-se, com urgência. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 17 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004885-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KARINE GIACOMINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004885-53.2017.8.11.0037. AUTOR(A): ANDRESSA KARINE GIACOMINI 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Considerando o teor da Portaria-Conjunta 247, de 16 de março de 2.020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio do 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência para o dia 09 de junho de 2020, às 14h00min. 

Intimem-se, com urgência. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000715-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J.J. LAVANDERIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000715-04.2018.8.11.0037. AUTOR(A): J.J. LAVANDERIA LTDA - ME 

REU: ENERGISA MATO GROSSO Vistos. Considerando o teor da 

Portaria-Conjunta 247, de 16 de março de 2.020, que dispõe sobre as 

medidas temporárias de prevenção ao contágio do COVID-19 no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência para o 

dia 09 de junho de 2020, às 14h30min. Intimem-se, com urgência. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 17 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004755-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004755-63.2017.8.11.0037. AUTOR(A): LIBERTY SEGUROS S/A REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Considerando o teor da Portaria-Conjunta 247, de 16 de março de 2.020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio do 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência para o dia 09 de junho de 2020, às 15h00min. 

Intimem-se, com urgência. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003765-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

ELIANE SOLIMAN GROHS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003765-72.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: DELSON ALCENO GROHS, ELIANE SOLIMAN GROHS Vistos. 

Primeiramente, oficie-se ao juízo deprecado para que informe sobre o 

regular cumprimento da missiva. Com a vinda das informações, venham os 

autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006685-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON GHENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR CREMA (REQUERIDO)

APARECIDO PAIVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006685-82.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VILSON GHENO REQUERIDO: 

MARIO CESAR CREMA, APARECIDO PAIVA Vistos. Considerando o teor 

da Portaria-Conjunta 247, de 16 de março de 2.020, que dispõe sobre as 

medidas temporárias de prevenção ao contagio do COVID-19 no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência para o 

dia 17 de junho de 2020, às 15h00min. Intimem-se, com urgência. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 17 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001661-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001661-73.2018.8.11.0037. AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO REU: ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA Vistos. 

Considerando o teor da Portaria-Conjunta 247, de 16 de março de 2.020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio do 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 04 de junho de 2020, às 

14h40min. Intimem-se, com urgência. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1006073-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEFANI BENJAMIN MAINARDI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYANE INACIO PARREIRA OAB - MT0020241A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006073-52.2018.8.11.0003. EMBARGANTE: IHARABRAS S/A 

INDUSTRIAS QUÍMICAS EMBARGADO: STEFANI BENJAMIN MAINARDI 

Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizado por IHARABRAS 

S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS em face de STEFANI BENJAMIN MAINARDI, 

ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 21397875, certidão 

informando que a Carta Precatória de nº 1004468-66.2018.811.0037 

(associada a este feito) foi objeto de desistência pela parte autora. É o 

relatório. Fundamento e decido. Compulsando os autos, entendo que o 

feito deve ser extinto, ante a perda superveniente do objeto, tendo em 

vista que a constrição do bem (carta precatória), objeto dos presentes 

embargos, não se efetivou. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte embargada ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, 

os quais fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §10, 

do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000906-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DIOMAR WERNER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR OAB - MT7187-O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000906-83.2017.8.11.0037. AUTOR(A): TRANSPORTADORA VALE DA 

SERRA LTDA REU: RENATO DIOMAR WERNER Vistos. Intime-se a parte 

requerente, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se sobre os embargos à monitória de ID nº 20537139, nos 

termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

concluso para análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste-MT, 17 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002500-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXECUTADO)

JOAO PAULO DE TARSO KIRST (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002500-35.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: KIRST COMERCIO DE 

PNEUS LTDA, JOÃO PAULO DE TARSO KIRST Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL proposta por 

BANCO BRADESCO S/A em face de KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA e 

OUTRO, todos devidamente qualificadas nos autos. É o breve relato. 

Fundamento e decido Compulsando os autos, verifico que a empresa 
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executada encontra-se em recuperação judicial, motivo pelo qual foi 

determinada a suspensão dos autos, conforme ID nº 10510881. Não 

obstante, a parte executada JOÃO PAULO pugna pela extinção dos autos, 

tendo em vista a novação do crédito ocorrida no momento da aprovação 

do plano, devendo o exequente habilitar-se na Ação de Recuperação 

Judicial. Todavia, a recuperação judicial, prevista na Lei 11.101/2005, não 

atinge os direitos de crédito detidos em face de devedores solidários, 

fiadores e avalistas, conforme se extrai de seu artigo 49, § 1º. Por esta 

razão, o titular do direito de crédito pode se insurgir contra essas figuras 

integralmente. Destarte, é o entendimento do STJ de que a concessão da 

recuperação judicial da empresa coexecutada não suspende a execução 

em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o 

instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o 

garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições 

do devedor. Súmula 581 – A recuperação judicial do devedor principal não 

impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra 

terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia 

cambial, real ou fidejussória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO 

– AVALISTA – NÃO ACOLHIMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO 

DEVEDOR PRINCIPAL NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DAS 

EXECUÇÕES CONTRA TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU 

COOBRIGADOS EM GERAL, POR GARANTIA CAMBIAL, REAL OU 

FIDEIJUSSÓRIA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 6º DA LEI Nº 

11.101/05 E OFENSA AOS ARTS. 92 E 184 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO 

CONSTATAÇÃO – INDEFERIMENTO - DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO 

MERECE REFORMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na hipótese, 

dada a autonomia da obrigação resultante do aval, com mais razão o 

credor pode perseguir seu crédito contra o avalista, independentemente 

de o devedor avalizado encontrar-se em recuperação judicial. (Agravo de 

Instrumento nº 201800703702 nº único0001223-88.2018.8.25.0000 - 1ª 

CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro 

da Silva - Julgado em 19/11/2019) (TJ-SE - AI: 00012238820188250000, 

Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª 

CÂMARA CÍVEL). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO 

AO AVALISTA - NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS QUE NÃO ALCANÇA O 

AVAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, MANTENDO HÍGIDA A DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR 

SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO 

EXECUTADO/AVALISTA. 1. Inocorrência de contradição no julgado. O 

deferimento de recuperação judicial em face da sociedade empresária não 

suspende a execução do título de crédito em relação aos seus avalista, 

salvo do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, o que não é o 

caso. 2. 'A novação do crédito não alcança o instituto do aval, garantia 

pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar 

título de crédito nas mesmas condições do devedor'. Precedentes. 3. 

Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no AREsp n. 

457.117/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 

21/5/2014.) (grifo nosso). Deste modo, os efeitos da recuperação judicial 

não impedem que a execução continue em relação ao coobrigados, sócios 

ou avalistas, pois a suspensão das execuções previstas no artigo 6º da 

Lei nº 11.101/2005 não lhes aproveita, motivo pelo qual indefiro o pedido 

de ID nº 21903215. Ante o exposto, declaro extinta a execução SOMENTE 

COM RELAÇÃO A EMPRESA EXECUTADA KIRST COMERCIO DE PNEUS 

LTDA, devendo a ação prosseguir com relação ao avalista JOÃO PAULO 

DE TARSO KIRST. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003690-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINALDO TAVARES ALVES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003690-96.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: JOSINALDO TAVARES ALVES 

Vistos. Proceda-se a busca do endereço da parte executada através dos 

convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de pedido de informações. Defiro, 

ainda, a expedição de ofícios às concessionárias de água e energia, bem 

como às empresas de telefonia, a fim de buscar o endereço da 

executada. Insta consignar que o pedido possui respaldo no artigo 256 do 

Código de Processo Civil. Veja-se: Art. 256. A citação por edital será feita: 

I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto 

ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos 

expressos em lei. §1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por 

edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. §2º No caso 

de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua 

citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora 

de radiodifusão. §3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto 

se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante 

requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros 

de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Com a 

vinda das informações, intime-se a parte autora para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005965-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VELHO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO VELHO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME FREIRE LIMA REIS OAB - AL16815 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1005965-18.2018.8.11.0037 AUTOR(A): ANA VELHO DA COSTA REU: 

ARMANDO VELHO DE OLIVEIRA Vistos. Analisando os autos, verifico que 

a parte requerente apresentou embargos à monitória, no qual aduz que a 

dívida discutida já encontra-se quitada, requerendo, desse modo, a 

repetição de indébito e a indenização a título de danos morais. Contudo, 

tais pleitos tratam-se de pedidos contrapostos, de modo que devem ser 

deduzidos em sede de reconvenção. Destarte, intime-se a parte 

requerida/reconvinte para, nos termos dos artigos 292, 319, V, 320 e 321, 

todos do Código de Processo Civil, emendar a inicial, atribuindo o valor da 

causa à reconvenção, bem como para comprovar o recolhimento das 

custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da reconvenção, nos termos dos artigos 290 e 321, 

parágrafo único, do referido códex. Sem prejuízo, intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Após, concluso. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002237-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AMILTON DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIKA LETICIA CAMPOS DOS SANTOS ARRUDA OAB - MT26342/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SALVADOR DO NASCIMENTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1002237-32.2019.8.11.0037 

AUTOR(A): SEBASTIAO AMILTON DA COSTA REU: MANOEL SALVADOR 

DO NASCIMENTO Vistos. Defiro o pedido retro. Proceda-se conforme 

requerido. Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a sentença anterior, 
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expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Intime-se. Primavera 

do Leste/MT, 17 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006711-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CELI NEVES (AUTOR(A))

JOSUE BASTOS CORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDO NILSON (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006711-80.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARA CELI NEVES, JOSUE BASTOS CORTES REU: ALCIDO 

NILSON Vistos. Da análise dos autos, verifico que a parte requerente 

pugna pela apreensão da colheitadeira entregue como forma de 

pagamento, nos termos frisado no contrato. No entanto, verifico que os 

autos encontram-se em fase de conhecimento, não havendo direito líquido 

e certo, apenas mera expectativa de direto, portanto, não possuindo 

nenhum dos requisitos previstos no artigo 783 do Código de Processo 

Civil. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL, C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Inconformismo em 

relação ao indeferimento do pedido de penhora dos imóveis. Inexistência 

de título executivo judicial ou extrajudicial. Processo de conhecimento, que 

ainda está em sua fase inicial. Ausência de dívida líquida e certa. Incabível 

o deferimento da medida constritiva pretendida pela agravante. Decisão 

mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22511151820188260000 SP 

2251115-18.2018.8.26.0000, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 

05/02/2019, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

05/02/2019). Ante o exposto, não mostra-se cabível o deferimento de 

apreensão do bem, visto se tratar ainda de ação de conhecimento, razão 

pela qual indefiro o pedido. Para prosseguimento do feito, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006845-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE BONFIM COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN DE CARVALHO MOREIRA OAB - MT23476/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006845-10.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: EUNICE BONFIM 

COSTA Vistos. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita em 

favor da parte requerida. Tendo em vista a manifestação de Id nº 

20509248, onde a parte requerida informa que, após a apreensão do 

veículo, ocorreu o cometimento e lançamento de infrações de trânsito na 

cidade de Varge Grande e na capital Cuiabá, bem como houve o desconto 

de 22 (vinte e dois) pontos em sua Carteira Nacional de Habilitação, 

intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos comprovante do desconto dos pontos na CNH, pois comprovou 

apenas as infrações de trânsito, através do extrato retirado do site do 

Detran – MT. Após, conclusos para análise. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002514-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE MAZZONETTO HUGUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 1002514-82.2018.8.11.0037 

AUTOR(A): BERNARDETE MAZZONETTO HUGUE REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por BERNARDETE 

MAZZONETTO HUGUE em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, 

ambos qualificados. Alega que, em 10/02/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o qual resultou sua invalidez permanente, bem como 

informa que sofreu invalidez permanente em membro inferior direito e 

demais lesões. Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento 

no valor de R$ 13.500,00, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção 

monetária de acordo com o INPC. A inicial veio com documentos (Id. 

12884555). No Id. 14743195, recebimento da inicial com deferimento da 

justiça gratuita. Citada, a requerida apresentou contestação, suscitando, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da seguradora líder no polo 

passivo da ação, falta de interesse de agir ante a invalidade do documento 

apresentado pelo autor como comprovante da realização de pedido 

administrativo anterior. No mérito, alega a imprescindibilidade de prova 

pericial, bem como a necessidade de graduação do valor eventualmente 

devido de acordo com a lesão, e, ainda, impugna todos os argumentos 

trazidos na inicial (Id. 16217260). No Id. 16818926, apresentação de 

impugnação a contestação pela parte autora. No Id. 26615704, aportou 

laudo realizado por perito judicial, tendo as partes se manifestado em Id. 

27237210 e 27814603. É o relato. Fundamento e decido. Inicialmente, deve 

ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento/ antecipado, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há 

necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos 

princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, 

passo a julgar antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. As 

preliminares aventadas pela parte requerida foram analisadas no 

despacho saneador (Id. 17014979), de modo que passo a apreciação do 

mérito. Aduz a requerida ser imprescindível a apresentação de laudo 

público, conclusivo da lesão, quantificando/graduando as supostas lesões 

suportadas pela autora em razão do acidente de trânsito, para correto 

enquadramento na Tabela de Danos Pessoais, anexa a Lei n.º 6.194/74. 

No caso em apreço, verifico que houve a realização de perícia, estando o 

laudo juntado aos autos (Id. 26615704), o qual atesta o grau de debilidade 

que a requerente está acometido. Outrossim, a parte requerida alega que 

o boletim de ocorrência é documento imprescindível para propositura da 

ação e que o boletim de ocorrência comunicado pela própria parte à 

Autoridade Policial, posteriormente ao acidente, não possui a mesma força 

probante do que aquele lavrado pela referida Autoridade Policial. O 

prontuário de atendimento médico (Id. 12884579), que identifica a vítima e 

está devidamente registrado no órgão competente, com assinatura do 

responsável, goza de presunção de veracidade. Ressalto, ainda, que o 

boletim de ocorrência não é documento indispensável para comprovação 

do dano causado, inclusive é o entendimento dos Tribunais: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA –QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS 

ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE 

REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – 

DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O boletim de 

ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do 

seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a 
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veracidade do alegado. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos 

dentro do patamar razoável, não devem ser modificados. (TJ-MT - APL: 

00196169320168110041 47517/2017, Relator: DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/06/2017). O 

seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 e é obrigatório para todos os 

veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de 

trânsito sejam indenizadas. A lei traz as situações em que é cabível a 

indenização: a morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares sob forma de 

reembolso, e despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. 

A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, 

pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez permanente. A Lei nº 

6.194/74, em seu artigo 3º, estabelece: “Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada.” A mesma lei em seu artigo 5º 

também estabelece: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Necessário para a concessão do seguro 

DPVAT a demonstração dos seguintes requisitos: a) invalidez permanente 

b) simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. A parte autora comprovou o acidente automobilístico 

pelo prontuário de atendimento médicos (Id. 12884579) e perícia médica 

(Id. 26615704). No caso dos autos, o laudo pericial apontou a existência 

de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, que 

resultou em incapacidade média (50%) em pé direito (50%). A lei não exige 

que, para receber o seguro DPVAT, o segurado tenha que comprovar o 

acidente com um documento específico; apenas estabelece que deve 

haver simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Provada a invalidez 

permanente do autor pelo laudo de avaliação médica, caracterizada está à 

responsabilidade da seguradora, o que impõe o pagamento do indenizável 

securitário. O pagamento deve ser realizado de acordo com a Lei 

11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor da indenização do seguro 

DPVAT para os casos de invalidez permanente em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta pacificada pelos 

Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A 

presença da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Aduz a requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o quantum 

indenizatório passou a ser vinculado ao valor fixo e não mais ao salário 

mínimo. Assim, diante da desvalorização da moeda, requer que o valor 

seja atualizado monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, 

quando editada a Medida Provisória nº 340, posteriormente convertida na 

Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de indenização em R$ 13.500,00. 

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica em recurso repetitivo de 

que a correção monetária incide da data do evento danoso (recurso 

repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido entendimento foi reafirmado na 

Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A correção monetária nas 

indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do 

art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide 

desde a data do evento danoso”. Assim, entendo que a correção 

monetária deverá incidir data do evento danoso, despropositada a 

correção desde a Medida Provisória. Ainda, conforme entendimento 

sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo e posteriormente 

Sumulado, os juros moratórios incidirão desde a citação, conforme 

enunciado nº 426 da Súmula do STJ. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO 

SEGURO CIA. DE SEGUROS ao pagamento da indenização securitária por 

invalidez permanente – DPVAT à parte autora BERNARDETE 

MAZZONETTO HUGUE, no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), acrescido de juros moratórios de 1% desde a 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da 

indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso. Ante o 

requerente ter sucumbido em parte mínima do pedido, condeno a requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) 

em consonância com o artigo 85, § 8º, e artigo 86, parágrafo único, ambos 

do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 17 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007082-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUTIERE ALVES CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1007082-44.2018.8.11.0037 GUTIERE 

ALVES CARVALHO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA em face do GUTIERE ALVES 

CARVALHO , ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

28851773, a parte executada procedeu com a quitação do débito. No ID nº 

29487335, a parte exequente requer a expedição de alvará para 

levantamento dos valores. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo 

Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu 

inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor 

satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA 

A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Após certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositados em favor da parte exequente, 

conforme requerido (ID nº 29487335). Em seguida, nada mais sendo 

requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

17 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007016-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARONE FERREIRA EGGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007016-64.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SAMARONE FERREIRA EGGER 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 
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Considerando o teor da Portaria-Conjunta 247, de 16 de março de 2.020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contagio do 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência para o dia 09 de junho de 2020, às 13h30min. 

Intimem-se, com urgência. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007867-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI CAMARGO (REU)

ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO (REU)

DARCIANO DE SOUZA CAMARGO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007867-06.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S/A REU: DARCIANO DE SOUZA 

CAMARGO, DARCI CAMARGO, ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que os executados DARCIANO e 

DARCI foram devidamente citados (ID nº 21477327), mas não se 

manifestaram nos autos no prazo legal, de modo que DECRETO A 

REVELIA dos executados, nos termos do artigo 344 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Sem prejuízo, considerando que a executada ROSA foi 

citada por hora certa e não se manifestou, nomeio o Defensor Público 

atuante na comarca, como curador especial, em consonância com o 

disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, o qual 

deverá ser intimado desta decisão. Após, remetam os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008092-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ACE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008092-26.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ACE SEGURADORA S.A. REU: 

ENERGISA S/A Vistos. Considerando o teor da Portaria-Conjunta 247, de 

16 de março de 2.020, que dispõe sobre as medidas temporárias de 

prevenção ao contagio do COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência para o dia 09 de junho de 

2020, às 15h30min. Intimem-se, com urgência. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001349-29.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO COSENDEY LOIOLA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001349-29.2020.8.11.0037. 

EMBARGANTE: MARCIANO COSENDEY LOIOLA EMBARGADO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizado por 

MARCIANO COSENDEY LOIOLA em face de BANCO BRADESCO S.A, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Alega o embargante estar 

sofrendo constrição sobre bem que lhe pertence, o qual foi deferido à 

restrição de veículos em nome do executado nos autos associados 

(1001349-29.2020.811.0037). Assevera que, em junho de 2017, adquiriu o 

veículo CHEVROLET S10, Cor PRATA, Ano 2012/2013, Placa: EXS 3319 

RENAVAM: 00482533234, tendo pago entrada no valor de R$10.000,00 

(dez mil reais) e assumido o pagamento de 48 parcelas, de um 

financiamento ao qual o veículo é alienado. Aduz que a última parcela 

possui vencimento previsto para novembro de 2020, motivo pelo qual 

ainda não efetuou a transferência do bem. Assim, pugna o embargante, 

em sede de liminar, pelo desbloqueio do veículo junto aos registros do 

DETRAN/MT e consequente baixa no RENAJUD. Com a inicial vieram os 

documentos de ID nº 30161075/30161800. É o breve relatório. Fundamento 

e decido. Inicialmente, recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. Sobre os embargos de terceiro, prevê o artigo 678 do 

Código de Processo Civil que: “A decisão que reconhecer suficientemente 

provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas 

constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a 

manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a 

houver requerido”. Compulsando os autos, em análise sumária, constato 

que restou demonstrado que a parte embargante possui a posse do bem 

objeto da lide, vez que o adquiriu em junho de 2017, conforme contrato de 

compra e venda juntado aos autos (ID 30161540). Contudo, analisando os 

autos associados, verifico que foi inserida restrição de transferência, a 

qual, a princípio, não acarreta qualquer prejuízo a parte embargante, vez 

que não obsta a circulação do veículo, mas tão somente a transferência a 

terceiro de boa-fé, resguardando o direito deste e dando publicidade a 

existência de litigio sobre o bem. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE 

A LIMINAR PRETENDIDA para DETERMINAR a suspensão da ação de 

execução associada com relação ao veículo objeto da lide 

(1001349-29.2020.811.0037), mantendo, no entanto, a restrição inserida. 

Proceda-se a citação do embargado para, querendo, contestar, no prazo 

legal, consignando-se que, não sendo contestado o pedido, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

embargante (Código de Processo Civil, artigo 344). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita em favor da parte embargante. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 17 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006991-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEDER RIBEIRO DIAS (REU)

OPS LOGISTICA RODOVIARIA DE CARGAS EIRELI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006991-17.2019.8.11.0037. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO REU: OPS LOGISTICA RODOVIARIA DE CARGAS EIRELI, 

JEDER RIBEIRO DIAS Vistos. Considerando o teor da Portaria-Conjunta 

247, de 16 de março de 2.020, que dispõe sobre as medidas temporárias 

de prevenção ao contagio do COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

04 de junho de 2020, às 13h00min. Intimem-se, com urgência. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 17 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130556 Nr: 3180-42.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CARNEIRO, TEODOMIRO CARNEIRO 

SOBRINHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTOLINO RICARDO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SANTOS SILVA PINTO 

- OAB:4439/SE

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO CARNEIRO, Cpf: 

90541413104, Rg: 1153218-1, Filiação: Rosangela Aparecida Sant'ana 

Carneiro e Teodomiro Carneiro Sobrinho, data de nascimento: 27/05/1980, 

brasileiro(a), natural de Ourinhos-SP, casado(a), vendedor, empresário, 

Telefone 66 92215131 e atualmente em local incerto e não sabido 

TEODOMIRO CARNEIRO SOBRINHO, Cpf: 31984819887, Rg: 6.683.871-X, 

brasileiro(a), casado(a), pecuarista, comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.Via de 

consequência, REVOGO a ordem liminar de fls. 122/123, fls. 159/162, fls. 

224/225 e fl. 254, devendo os bens relacionados no Auto de Constatação 

e Retirada de Bens, os quais foram retirados em dependência da Empresa 

ELETRONET, serem devidamente devolvidos ao requerido.Custas 

processuais, se houverem, pelas partes requerentes.Ainda, condeno as 

partes requerentes ao pagamento de honorários advocatícios no importe 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 

85, §2º, e 485, § 2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2.020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Katiúscia Sandra Ramos 

Silva, digitei.

Primavera do Leste, 13 de março de 2020

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131367 Nr: 3875-93.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELDI AULER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIELE DE MELO CURPENTINO, NORBERTO 

MÂNICA, IVO RABAIOLI, CLEONICE FÁTIMA RABAIOLI RODRIGUES, 

REINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, CLEOMAR RABAIOLI, VÂNIA 

APARECIDA RIBEIRO RABAIOLI, CLEUSA MARIA RABAIOLI, CLAUDETE 

RABAIOLI, JORGE ASSEF FILHO, CLAIR RABAIOLI, ADÉLIA NEVES DA 

MAIA, JOÃO BATISTA BORIAN, HELENA LOURENÇO BORIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVENILTON BORGES 

OLIVEIRA - OAB:MG/92.063, MAURICIO MIGUEL DA MOTA - 

OAB:65.257/MG, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR S. DE OLIVEIRA 

- OAB:13.809- A MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:MT/4678

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para apresentar as contrarrazões dos 

Embargos de Declaração, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133380 Nr: 5497-13.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUCK E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA APARECIDA REALE DE 

ANDRADE - OAB:217140/SP, HUMBERTO RICARDO MARTINS DE 

SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, MAURÍCIO CORRÊA - OAB:222.171/SP, MICHEL 

SIQUEIRA - OAB:SP/247.807, VANESSA REGINA PIUCCI - OAB:SP 

199.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para apresentar as contrarrazões do 

recurso, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159972 Nr: 407-53.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB MT 12.208-A

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre a petição de fls.265, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235258 Nr: 6925-54.2019.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO RHUAN JAHNEL DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FERNANDES TURATTI - 

OAB:MT 13755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para impugnar a contestação, no prazo de 

15 dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110387 Nr: 730-97.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDIMAR DE OLIVEIRA SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:14539

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, depositarem os 

honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112012 Nr: 2449-17.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROSARTORI COMÉRCIO E REP. 

AGRICOLAS CAMPO VERDE LTDA, ADILMAR SARTORI, MÁRCIA DO 

PRADO SARTORI, ADILAR SARTORI, ROSELI VALIATI SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 191 de 975



 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para impugnar os embargos, no prazo de 

15 dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118237 Nr: 586-89.2013.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE ALBANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILDES DO COUTO BARRAGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andresa Martignago de Souza 

- OAB:13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARILDES DO COUTO BARRAGAN, Cpf: 

24729817087, Rg: 402055196-8, brasileiro(a), casado(a), autônomo. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido a pagar ao 

autor os aluguéis vencidos nos meses de 09/11/2012 a 09/01/2013 e 

todos os encargos subsequentes, a contar da citação, acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês, correção monetária pelo IGPM desde data de 

seus respectivos vencimentos até o pagamento, e multa de 10%, 

conforme previsto no Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Contrato 

de Locação formalizado entre as partes (fls. 12/19).Condeno os 

requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que se fixa no montante de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo 

Civil). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.No mais, proceda-se o levantamento a caução prestada à fl. 

26, sem prejuízo, arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de 

outubro de 2019.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Katiúscia Sandra Ramos 

Silva, digitei.

Primavera do Leste, 16 de março de 2020

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129646 Nr: 2433-92.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR JORGE HENDGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andresa Martignago de Souza 

- OAB:13974, FABIANE MACHNIC RUSSO - OAB:MT.12987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A OABMT

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30021 Nr: 2310-46.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTOX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, ANDERSON SOARES FERNANDES, JOÃO 

ALEXANDRE VASQUES DE LIMA, JOSIANE GOMES DE MOURA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Labonia Carneiro - 

OAB:251411/SP, JOÃO CLAUDIO CORRÊA SAGLIETTI FILHO - 

OAB:SP/154061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - OAB:MT. 

6841-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31891 Nr: 142-37.2005.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para impugnar a contestação, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34804 Nr: 2837-61.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACL-, CMDSC, AFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIAN TOPAL PIZARRO - 

OAB:183263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para impugnar os embargos, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39249 Nr: 1774-64.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE 

FILHO, SALMA ASTUTT TANNURE, JOSÉ AUGUSTO ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644, RICK ANDREI VIEIRA - 

OAB:MT / 21.426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64734 Nr: 4484-52.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABOR ASSESSORIA JURÍDICA E 

CONTABILIDADE EM GERAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED 
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HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 71641 Nr: 3956-81.2010.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR CAVAZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE "PRIMACREDI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO URUBATÃO F.MEIRA - 

OAB:21219 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Processo nº: 3956-81.2010.8.11.0037 (Código 71641)

Vistos.

Ante o teor da petição retro, verifico que a sentença de fls. 57/59 julgou 

procedente o embargos de terceiro e determinou a baixa da restrição 

imposta no veiculo FIAT UNO, ANO/MODELO 2003/2004, Placa JZZU 5129, 

CHASSI nº 9BD15802544503739, em razão do processo nº 

1741-74.2006.811.0037.

Assim, ante a certidão de trânsito em julgado de fl. 103, defiro o pedido 

retro. Proceda-se a retirada de restrição do veículo FIAT UNO, 

ANO/MODELO 2003/2004, Placa JZZU 5129, CHASSI nº 

9BD15802544503739, em razão do processo nº 1741-74.2006.811.0037.

Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer 

o que entender de direito.

 Nada sendo requerido, certifique-se e promova-se o arquivamento 

novamente.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73573 Nr: 5895-96.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBSON VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARRIZYS NADJA AZEVEDO VILELA, 

EDIMÁRCIO COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:MT/5058, RÓBER 

CÉSAR DA SILVA - OAB:4784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para impugnar os embargos, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114764 Nr: 5275-16.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS 

MULTIMARCAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almar Busnello - OAB:12213, 

GERSON LUIZ SEVERO - OAB:MT/27461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DAS SILVA - OAB:OAB/SP 258.420, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para apresentar as contrarrazões dos 

Embargos de Declaração, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122008 Nr: 4533-54.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANSPORTES CAVOL LTDA, GENERALI 

BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁTIMA MIKUSKA - 

OAB:50669, MARCIA MONTALTO ROSSATO - OAB:PR16823, MARIA 

CAROLINA LEÃO DIOGENES MELO - OAB:114.825

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para apresentar as contrarrazões dos 

Embargos de Declaração, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128472 Nr: 1381-61.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, SIMONE GALBIERI 

CABRAL, LUIZ CARLOS SOAVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - OAB:PR 

14352, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, 

NELSON A. MANOEL JUNIOR - OAB:5454-B

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para apresentar as contrarrazões dos 

Embargos de Declaração, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137175 Nr: 8426-19.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA MATEUS TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO ALDRIGUE, JAIRO MACHNIC, 

ARTHUR HENRIQUE MOHR - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON FILGUEIRA SALES - 

OAB:23929/O, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono 

da parte autora para, no prazo de 15 dias, trazer aos autos o cálculo 

atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141558 Nr: 463-23.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUCK E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RICARDO MARTINS 

DE SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, MAURÍCIO CORRÊA - OAB:222.171/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para apresentar as contrarrazões dos 
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Embargos de Declaração, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156033 Nr: 7193-50.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ANTONIO BAZANELLA, GRANOPAR 

ARMAZENS GERAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176394 Nr: 8735-69.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALNEI LUIZ GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FILIPPI, DERLI APARECIDA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:MT/3504-A, PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - OAB:13706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT, MARILEI SHUSTER - OAB:7.721-B

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar as partes para manifestarem sobre o Laudo Pericial de 

fls.113/142, requerendo o que entenderem de direito no prazo de 

15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178163 Nr: 9671-94.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI GARCIA FEIJÓ, CLAUDIR SONEMANN 

FEIJÓ, CLEUSA TEREZINHA ZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:MT 4856, TAILOR HENRIQUE DE SOUZA - OAB:21.916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, LUIZA CAPPELLARO - OAB:OAB/MT 20.864-A

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERIDA para apresentar as contrarrazões dos 

Embargos de Declaração, no prazo de 05 dias.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157554 Nr: 7890-71.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE & CIA LTDA - ME, ADEMIR JOSE 

OTTONELLI, ROSILEI APARECIDA DUARTE, LUÍS PIRES DUARTE, ELIANE 

PIRES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLA BLANCO 

DALPONTE, para devolução dos autos nº 7890-71.2015.811.0037, 

Protocolo 157554, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145216 Nr: 2173-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI RODRIGUES OSÓRIO, MÁRCIA APARECIDA 

NESPOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERNANDO HEINRICH, ENIA DINIZ 

BORGES HEINRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON FILGUEIRA SALES - 

OAB:23929/O, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

2173-78.2015.811.0037, Protocolo 145216, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238561 Nr: 302-37.2020.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOSE OTTONELLI, ELIANE PIRES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILIPE CASARIN PEIXOTO - 

OAB:22273/O-MT, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 13.386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLA BLANCO 

DALPONTE, para devolução dos autos nº 302-37.2020.811.0037, 

Protocolo 238561, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 132428 Nr: 4744-56.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FRANCISCO BORTOLATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILL CESAR FEREIRA DE FREITAS, 

WALTERLY RIBEIRO DA SILVA, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO 

BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT 4735, Izaias Resplandes de Sousa - OAB:MT0013762O, 

JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Processo nº: 4744-56.2014.811.0037 (código 132428)

Vistos.

Considerando o teor da Portaria-Conjunta 247, de 16 de março de 2.020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contagio do 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência para o dia 03 de junho de 2020, às 14h30min.

Intimem-se, com urgência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 148499 Nr: 3676-37.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL DE FÁTIMA DADALT DE OLIVEIRA, 

MATOSINHOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, MARINES 

NUNES TUBINO, NEIDA TERESINHA DADALT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:SP 160.487, VALDEMIR BARSALINI - OAB:20591/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CORDEIRO TURRA - 

OAB:OAB/SP 223.896, HENRIQUE MARCATTO - OAB:OAB/SP 173.156, 

MARCELO ANTÔNIO TURRA - OAB:OAB/SP 176.950, WALDIR CECHET 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 4.111, WALDIR CECHRT JUNIOR - OAB:
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 Processo nº: 3676-37.2015.811.0037 (código 148499)

Vistos.

Considerando o teor da Portaria-Conjunta 247, de 16 de março de 2.020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contagio do 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência para o dia 03 de junho de 2020, às 15h30min.

Intimem-se, com urgência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004958-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

ADRIANA MARIA ANDRELINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE EDITAL DE INTIMAÇÃO DE 

SENTENÇA Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA 

PROCESSO n. 1004958-25.2017.8.11.0037 Valor da causa: R$ 43.135,00 

ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: desconhecido Nome: ADRIANA MARIA ANDRELINO 

Endereço: Rua G, Quadra 02, lote 16, Vale Verde, PRIMAVERA DO LESTE 

- MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA REQUERENTE ADRIANA MARIA 

ANDRELINO, acima qualificada, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de quinze dias, contados da ciência da sentença, por petição 

escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente . 2. É 

necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor 

Recurso Inominado. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006982-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EVERTON GONCALVES TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

 

1006982-89.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 17 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007383-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE RODRIGUES DA COSTA RAPACHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007383-88.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: IVANETE RODRIGUES DA 

COSTA RAPACHI EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos. Da análise dos autos, verifico que a parte 

exequente requer o restabelecimento de benefício por incapacidade. Para 

tanto, junta laudo de perícia médica judicial realizada no processo n. 

1001454-11.2017.8.11.0037, na qual foi constatada sua incapacidade total 

e temporária. Todavia, o pedido não merece acolhimento, haja vista que no 

referido processo de conhecimento o requerido é o Instituto de 

Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do 

Leste – IMPREV, Autarquia estranha a este feito. Outrossim, o objeto do 

presente processo é apenas o cumprimento de sentença, no que tange 

aos valores atrasados do benefício outrora pago pelo INSS. Ademais, 

eventual persistência da incapacidade deve ser apurada no processo 

ajuizado especificamente para este fim. Isto posto, INDEFIRO o pedido de 

restabelecimento. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução, valendo o 

silêncio como concordância tácita. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001318-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIOMIZIA RODRIGUES DA FE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GOMES BARRETO OAB - MT25614/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1001318-43.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 17 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005613-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA AUGUSTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1005613-60.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 17 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001392-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA IEZZI GUTIERREZ OAB - SP192933 (ADVOGADO(A))

HOMERO DOS SANTOS OAB - SP310939 (ADVOGADO(A))

MURILO GARCIA PORTO OAB - SP224457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Primavera do Leste (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001392-63.2020.8.11.0037. AUTOR: LOUIS DREYFUS COMMODITIES 

BRASIL S.A. REU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Intime-se 

a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo 

Civil. Após, conclusos para juízo de recebimento. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001441-07.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA SCHAFER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Intime-se a parte executada, 

na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, o que deverá ser 

certificado, desde já homologo os cálculos apresentados na inicial e 

determino a expedição do precatório ou RPV, nos termos do artigo 535, § 

3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie o levantamento dos 

valores discriminados. Com a confirmação do levantamento dos valores, 

retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001181-27.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR ROLOFF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR EDUARDO FROSI OAB - PR36904 (ADVOGADO(A))

ANDERSON ALEX VANONI OAB - PR43339 (ADVOGADO(A))

PAULO VITOR FROSI OAB - PR78470 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001181-27.2020.8.11.0037. AUTOR: CLAIR ROLOFF REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Intime-se as partes da remessa dos autos para esta Comarca, bem 

como para requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 171835 Nr: 6133-08.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S R BERNANRDES & CIA LTDA ME, ODAIR 

BATISTELA, FABIANO RODRIGO BERNARDES, SANDRA REGINA 

BERNARDES, CELIO DURVALINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Processo nº: 6133-08.2016.811.0037 (Código n. 171835)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de S R BERNARDES & CIA LTDA - ME e OUTROS, na 

qual a parte exequente informa o pagamento integral do débito executado 

e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelos executados, conforme informado pela parte exequente à 

fl. 50.

 Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas processuais pela parte executada.

Em razão do princípio da causalidade, condeno os executados em 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do 

proveito econômico auferido na execução fiscal, a serem pagos em favor 

do advogado público, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de 

Processo Civil.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de 

Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das 

custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 24 de julho de 2019.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001395-18.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARRIL DIESEL LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001395-18.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: BARRIL DIESEL LTDA REQUERIDO(A): ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C SUSTAÇÃO OU CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO 

ajuizada por BARRIL DIESEL LTDA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, devidamente qualificado nos autos. Narra a parte requerente, 

em síntese, que recebeu notificação do Cartório do 2º Ofício Notarial e 

Registral da Comarca de Primavera do Leste/MT, para pagamento de 
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débito fiscal representado pela CDA n. 2018243931, no valor de R$ 

13.922,94 (treze mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro 

centavos), com vencimento em 17/03/2020. Relata que os créditos 

tributários cobrados foram parcelados e se encontram quitados e, assim, 

requer a concessão de tutela de urgência, para que se determine ao 2º 

Ofício Notarial e Registral a sustação do protesto, bem como para que se 

determine a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para viabilizar 

a emissão da Certidão Negativa de Débitos ou, ao menos, a Certidão 

Positiva com Efeito de Negativa. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de 

se registrar que a tutela antecipada se caracteriza pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prevê: "A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo". Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: "Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo". Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato - presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso sub judice, a 

parte requerente não juntou aos autos documentação suficiente a 

corroborar o alegado, visto que as provas apresentadas não são hábeis a 

comprovar a probabilidade do direito à suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário. Ademais, os comprovantes de pagamento juntados não 

evidenciam serem relativos à CDA protestada. Insta ressaltar a 

necessidade de se verificar se houve a ocorrência de uma das causas de 

interrupção da prescrição, conforme disposto no art. 174 do Código 

Tributário Nacional. Outrossim, Sobre a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário, o art. 151 do CTN dispõe, in verbis: Art. 151. Suspendem 

a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu 

montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis 

reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de 

medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida 

liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o 

parcelamento. A Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que 

o depósito deve ser do valor integral do débito e em dinheiro. Ipsis litteris: 

“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for 

integral e em dinheiro”. Neste sentido, veja-se o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA 

DE FUMUS BONI IURIS. ART. 151, II, CTN C/C SÚMULA Nº 112/STJ. 

AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO MONTANTE DA 

DÍVIDA. CRÉDITO NÃO GARANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. Ausente um 

requisito necessário da lei processual para a concessão da tutela 

antecipada, não se sustenta a medida pretendida. O art. 151, II, CTN c/c 

Súmula nº 112/STJ, admitem a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário apenas no caso de depósito integral e em dinheiro do valor do 

débito. (TJ-MT – N.U 1000293-14.2016.8.11.0000, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no Dje 

28/01/2019). Destarte, considerando que não restou comprovada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo para motivar a concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como 

que não restou caracterizada nenhuma das demais hipóteses elencadas 

no art. 151 do Código Tributário Nacional, incabível o deferimento do 

pedido da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA 

PLEITEADA. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação, nos termos do art. 335 do Código de Processo Civil. Após, 

intime-se a parte requerente para manifestação, no prazo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001313-84.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE/MT (IMPETRADO)

MARISTELA CRISTINA SOUZA SILVA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001313-84.2020.8.11.0037. 

IMPETRANTE: BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP 

IMPETRADO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, MARISTELA CRISTINA SOUZA SILVA Vistos. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado 

por BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI contra ato da 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificado nos autos. Aduz, 

em síntese, ter preeenchido todos os requisitos para participar da licitação 

na modalidade tomada de preço n. 021/2019, processo administrativo n. 

795/2019, cujo edital fora publicado em 02/08/2019, tendo sido declarada 

vencedora da licitação em 22/10/2019. Alega que, em 29/10/2019, a 

empresa A. I. Fernandes Serviços de Engenharia Eirelli – EPP manifestou 

intenção de exercer o direito conferido pelo art. 44, §1º da Lei 

Complementar n. 123/2006, cobrindo, assim, a proposta apresentada pela 

impetrante. Relata que, em 18/11/2019, a Procuradoria do Município emitiu 

parecer reconhecendo o direito da empresa A. I. Fernandes Serviços de 

Engenharia Eirelli – EPP, recomendando a anulação da declaração de 

vencedora, bem como da homologação e adjudicação. Em 19/11/2019, a 

parte impetrada decidiu anular o resultado da licitação, bem como remeteu 

a proposta da empresa A. I. Fernandes Serviços de Engenharia Eirelli – 

EPP ao Departamento de Engenharia para que fosse verificado se esta se 

encontrava em consonância com o edital. Assim, assevera que possui 

direito líquido e certo e requer, liminarmente, a suspensão cautelar e 

imediata do Processo de Licitação Modalidade Tomada de Preço n. 

021/2019 do Município de Primavera do Leste/MT, processo administrativo 

n. 795/2019, bem como todo ato administrativo tendente a contratação da 

empresa supostamente declarada vencedora. É o relatório. Fundamento e 

decido. Imperioso destacar que o artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/09 prevê a 

viabilidade de o magistrado conceder liminar em favor da parte impetrante, 

ante a existência de fundamentos relevantes, bem como que a medida se 

torne ineficaz caso seja, ao final, deferida a segurança. Como é cediço, 

para a concessão de liminar é imprescindível a demonstração da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, no mandado de segurança faz-se necessário para 

obtenção da liminar a comprovação de plano, através de prova 

pré-constituída, do direito líquido e certo, e não apenas aparência do 

direito, como nas cautelares. Neste sentido o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso entende: AGRAVO INTERNO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E 

PENSÃO ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DE REFERÊNCIA – 

INDEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – REQUISITOS 

– FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA – CARÊNCIA DE 

ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO 

DESPROVIDO. “(...) 1. A teor do art. 7º, III da Lei 12.016/09, a concessão 

de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois 

pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da 

impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da 

ordem judicial, caso concedida ao final. (...).” (STJ - AgRg no MS 

17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012). O § 2º do art. 7º da Lei 

nº 12.016/2009 inviabiliza a concessão de medida liminar que tenha por 

objeto “a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a 

concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza” (1003670-90.2016.8.11.0000, MANDADO DE 

SEGURANÇA COLETIVO, Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 
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RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no DJE 

23/05/2017). Hely Lopes Meirelles assim instrui: "Direito líquido e certo é o 

que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão 

e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a 

sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança". 

(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 13.ª ed. São Paulo: RT, 

1989, p. 13). No caso sub judice, a parte impetrante pleiteia pela anulação 

das decisões administrativas que levaram à anulação dos atos que a 

declararam vencedora da licitação, vez que o pedido de utilização dos 

benefícios concedidos às ME e EPP foi realizado intempestivamente pela 

licitante A. I. Fernandes Serviços de Engenharia Eireli -– EPP. Sobre o 

assunto, a Lei nº 8.666/93 dispõe: Art. 49. A autoridade competente para 

a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por 

razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. § 1º A 

anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera 

obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 

59 desta Lei. § 2º A nulidade do procedimento licitatório induz à do 

contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. § 

3º No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. (...). O item 14.6 do edital, ao tratar da 

participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, assim dispõe: 

14.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes 

classificadas. Havendo microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procederá à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 6.204, de 2007; 14.6.1. Nessas condições, as propostas de 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 

faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada; 14.6.2. A melhor 

classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 

primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos, caso esteja presente na 

sessão ou no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da 

comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste 

caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos 

autos do processo licitatório; 14.6.3. Caso a microempresa ou empresa de 

pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% 

(dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior. (...) Da 

análise dos autos, verifico que, em que pese a intempestividade do pedido 

de utilização dos benefícios concedidos às ME e EPP realizado pela 

licitante A. I. Fernandes Serviços de Engenharia Eireli – EPP, a anulação 

dos atos que declararam a empresa vencedora foi motivada pela não 

observância do disposto no item 14.6 do edital, já que não houve a 

comparação de valores determinada no item acima transcrito. Destarte, 

conforme disposto na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, a 

administração pública, no exercício da autotutela, “pode anular seus 

próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque 

deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência 

ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 

todos os casos, a apreciação judicial”. Veja-se o entendimento 

jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI DE LICITAÇÕES. LIMINAR. ANULAÇÃO DA 

HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO OU DO CONTRATO 

PÚBLICO CELEBRADO COM A LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA, 

ADVINDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2018. RETOMADA DA FASE 

DE LANCES. REQUISITOS. ART. 7º, III DA LEI 12.016/2009. NÃO 

PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. - O art. 7º, III, da Lei 

12.016/2009, confere ao magistrado a possibilidade de conceder liminar 

em mandado de segurança, desde que se façam presentes o relevante 

fundamento e que do ato impugnado possa resultar ineficácia do 

provimento final. - Ausentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei 

12.016/2009, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar 

para determinar que a autoridade coatora proceda à anulação da 

homologação do processo licitatório, bem como da adjudicação do objeto 

ou do contrato público m favor da Litisconsorte Passiva Necessária 

NUTRIDORES, advindo do Pregão Eletrônico 127/2018 (Processo 

1450.01.0037435/2018-69) ou, em caráter sucessivo, a retomada da fase 

de lances, para que o procedimento respeite aos ditames legais. (TJ-MG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.028453-9/001, Relator(a): Des.(a) 

Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2019, 

publicação da súmula em 28/06/2019). CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE PERDA 

DO OBJETO – REJEIÇÃO – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO 

PRESENCIAL – VÍCIOS INSANÁVEIS NÃO DEMONSTRADOS – NÃO 

ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL – ANULAÇÃO DO 

CREDENCIAMENTO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 

C O N V O C A T Ó R I O  –  I L E G A L I D A D E  O U  M A N I F E S T A 

DESARRAZOABILIDADE NA EXIGÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – 

PRESERVAÇÃO DOS OBJETIVOS DO PROCESSO LICITATÓRIO – 

INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO LÍQUIDO E CERTO DA LICITANTE – 

SEGURANÇA DENEGADA. (...). A homologação e adjudicação do objeto da 

licitação ao vencedor, não obsta a possibilidade de anulação de 

procedimento licitatório e do contrato administrativo respectivo. A 

presunção de legitimidade do ato administrativo exige prova indiscutível 

que não se faz presente na hipótese em exame, haja vista que a empresa 

impetrante não demonstrou ter atendido às exigências do Edital que, como 

é cediço, faz lei entre a Administração e os participantes do certame. 

Tampouco comprovou que tais exigências seriam ilegais ou 

manifestamente destituídas de razoabilidade. (TJ-MT – N.U 

0089980-53.2015.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018). PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

REVISÃO DA MULTA. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 

7/STJ. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a 

intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à 

defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do 

mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação 

dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, o que 

ocorreu nos autos, sob pena de invasão à competência reservada ao 

Poder Executivo. 2. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ 

– AgRg no AREsp 820.768/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017). No que tange a alegação 

de inconformidades na proposta da licitante A. I. Fernandes, entendo que 

a análise de tais argumentos demanda dilação probatória, a qual é vedada 

no mandado de segurança. Desse modo, não estando presentes os 

requisitos autorizadores da concessão do mandamus, INDEFIRO o pedido 

liminar. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo desta decisão, a fim 

de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender 

necessárias. Após o decurso do prazo para informações, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005098-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI FERREIRA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005098-88.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LUCINEI FERREIRA AMORIM 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
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COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por LUCINEI FERREIRA AMORIM, em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de transtorno 

depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos; 

ansiedade generalizada e transtorno de pânico (ansiedade paroxística 

episódica), impedindo-a de trabalhar. No Id nº 23899816, o pedido liminar 

foi deferido. Laudo pericial realizado por perito judicial no Id nº 27365037. 

Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação no Id nº 

290436478, requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez 

que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares 

exigidos para percepção do benefício, a qual foi impugnada no Id nº 

29712800. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de benefício por incapacidade. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A concessão de benefícios por incapacidade laboral 

está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, 

a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

29043648). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, o laudo pericial atestou que a parte requerente está total e 

permanentemente incapacitada para qualquer atividade laboral, não sendo 

suscetível de reabilitação profissional (Id nº 27365037). Nessa toada, 

entendo que a parte requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, 

preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da pretensão 

inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com renda mensal inicial a ser 

calculada pelo INSS, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir da data da 

cessação (17/10/2018), observada a eventual prescrição quinquenal. 

Correção monetária e juros moratórios, conforme versão mais atualizada 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 

204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas 

a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Tendo em 

vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do 

pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de 

DETERMINAR a implantação do benefício nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos 

autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de 

danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 16 de março de 2020. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001339-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO ROSALVO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001339-53.2018.8.11.0037. AUTOR(A): FLORENTINO ROSALVO 

PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por 

FLORENTINO ROSALVO PEREIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser portador de doenças lombares, impedindo-o de trabalhar. 

A tutela antecipada foi indeferida no Id nº 20355420. Laudo pericial 

realizado por perito judicial no Id nº 25753252. Devidamente citada, a parte 

requerida ofereceu contestação no Id nº 25941147, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício, a qual foi impugnada no Id nº 29029637. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 
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regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

25941148). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, consigno que o laudo pericial atestou que o requerente está 

parcial e permanentemente incapacitado para qualquer atividade laboral, 

visto que as patologias que o acometem possuem aspecto crônico 

degenerativa (Id nº 25753252). Não obstante, considerando a idade (62 

anos), a limitada escolaridade e a ausência de qualificação profissional, 

constato que a parte autora não está apta para o exercício de outra 

atividade profissional ou reabilitação. Nessa toada, entendo que a parte 

requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, nos 

termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os 

requisitos legais, de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à 

parte requerente o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por mês, efetuando o 

pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidos 

a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença (17/03/2015), 

nos termos do artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, observada a eventual 

prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, conforme 

versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros 

de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir 

da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida 

na sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das 

alegações já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação do 

benefício nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no prazo 

de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo de 60 (sessenta) 

dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar sendo que a demora 

em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da 

parte requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos 

do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos 

da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004272-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DENICE APARECIDA GARCIA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004272-62.2019.8.11.0037. AUTOR(A): DENICE APARECIDA GARCIA 

SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por DENICE APARECIDA GARCIA 

SANTOS, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora 

de insuficiência mitral severa, impedindo-a de trabalhar. A tutela 

antecipada foi indeferida no Id nº 22271238. Laudo pericial realizado por 

perito judicial no Id nº 27082900. Devidamente citada, a parte requerida 

ofereceu contestação no Id nº 27644393, requerendo o julgamento 

improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não atende aos 

requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do benefício, 

a qual foi impugnada no Id nº 28993235. É o relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 
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devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:27/03/2017). Quanto aos requisitos supra, verifico, 

através da análise dos autos, que a incapacidade da parte requerente 

iniciou-se no ano de 2012, portanto é pré-existente ao seu reingresso ao 

Regime Geral da Previdência Social, que ocorreu apenas em 2015. 

Vejamos: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE PRÉ-EXISTENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. Se evidenciado 

pela prova acostada ao processo que, embora a segurada tenha sido 

acometida por doença incapacitante por um determinado período, a 

doença que lhe acometeu já existia e era incapacitante em momento 

anterior ao seu reingresso no RGPS, não é devido o auxílio-doença 

naquele período de incapacidade. (TRF4, AC 5038958-98.2017.4.04.9999, 

SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado aos autos em 

06/03/2019). PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE PARCIAL E 

PERMANENTE. DOENÇA PREEXISTENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, 

salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/91; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, 

na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e 

total) para atividade laboral. 2. O art. 59, parágrafo único, da Lei 8.213/91 

dispõe que não será devido auxílio-doença ao segurado que ao se filiar ao 

Regime Geral da Previdência Social (RGPS) já seja portador da 

doença/lesão invocada como causa para o benefício, salvo se a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da 

doença/lesão. 3. No caso, não obstante a demonstração da qualidade de 

segurada especial, a conclusão da perícia médica produzida nos autos 

indica ser a autora portadora de "RETARDO MENTAL CID 10 F71", 

havendo incapacidade total e permanente decorrente da moléstia, desde a 

infância, portanto, doença pré-existente à filiação no RGPS, o que justifica 

o indeferimento da prestação que requereu. 4. Apelação desprovida. (AC 

0018278-39.2017.4.01.9199, JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 

TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 

14/03/2019 PAG.). Consoante às lições colimadas, não há como acolher a 

pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de cumprimento 

dos requisitos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto 

aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve 

ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte 

requerente não conseguiu comprovar suas alegações. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento de custas 

e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006309-33.2017.8.11.0037. AUTOR(A): LUIZ CARLOS DE LUCENA REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILIO DOENÇA C/C PEDIDO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por LUIZ CARLOS LUCENA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador 

de MIELOPATIA, impedindo-o de trabalhar. A tutela antecipada foi 

indeferida no Id nº 11339025. Devidamente citada, a parte requerida 

ofereceu contestação no Id nº 13806693, requerendo o julgamento 

improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não atende aos 

requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do benefício, 

a qual foi impugnada no Id nº 14119270. Laudo pericial realizado por perito 

judicial no Id nº 26372651. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de benefício por 

incapacidade. O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem 

sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem 

presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a 

receber um julgamento com resolução de mérito. Ausentes eventuais 

questões preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve 

impedir o exercício de atividades que lhe garantem a subsistência, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A concessão de benefícios por 

incapacidade laboral está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, 

veja-se: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando 

for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou 

não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 
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59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. Ademais, a parte requerente deve cumprir o 

período de carência exigido pelo artigo 25, I, da Lei supramencionada, ou 

seja, necessita comprovar atividade laboral nos 12 (doze) meses 

anteriores ao requerimento do auxílio-doença, que deve ser pleiteado 

anteriormente ao requerimento de aposentadoria por invalidez. Dispõe, 

outrossim, o artigo 15 da Lei nº 8.213/91 que, caso ocorra a cessação do 

recolhimento das contribuições, a qualidade de segurado será mantida 

durante um determinado intervalo de tempo, no denominado “período de 

graça”. Infere-se, portanto, que para fazer jus ao benefício em questão 

deve o interessado comprovar, cumulativamente, o preenchimento dos 

seguintes requisitos: a) ostentar a qualidade de segurado; b) cumprimento 

do período de carência de 12 contribuições mensais; c) incapacidade 

temporária ou permanente que impeça o exercício das atividades laborais. 

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. 

INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos para a concessão dos 

benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o 

cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; 3) a 

incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não preenchido o requisito da 

incapacidade para concessão do benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à concessão do 

benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

13806693). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, consigno que o laudo pericial atestou que o requerente está 

parcial e permanentemente incapacitado para qualquer atividade laboral, 

visto que as patologias que o acometem possuem aspecto crônico 

degenerativa (Id nº 26372651). Não obstante, considerando a idade (60 

anos), a limitada escolaridade e a ausência de qualificação profissional, 

constato que a parte autora não está apta para o exercício de outra 

atividade profissional ou reabilitação. Nessa toada, entendo que a parte 

requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, nos 

termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os 

requisitos legais, de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à 

parte requerente o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por mês, efetuando o 

pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidos 

a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença (17/03/2015), 

nos termos do artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, observada a eventual 

prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, conforme 

versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros 

de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir 

da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida 

na sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das 

alegações já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação do 

benefício nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no prazo 

de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo de 60 (sessenta) 

dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar sendo que a demora 

em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da 

parte requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos 

do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos 

da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001338-68.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JOAO AMARO DA SILVA REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada 

por JOÃO AMARO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser portador de epilepsia e défict cognitivo, impedindo-o de 

trabalhar. A tutela antecipada foi indeferida (Id nº 12135524). Devidamente 

citada, a parte requerida ofereceu contestação no Id nº 13798456, 

requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte 

autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para 

percepção do benefício, a qual foi impugnada (id nº 14119465). Laudo 

pericial realizado por perito judicial (Id nº 26969829). É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra à cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 
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fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

13798456). Quanto à incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte requerente está 

total e permanentemente incapacitada para qualquer atividade laboral, 

devendo reservar a pequena capacidade funcional residual para seus 

cuidados pessoais (Id nº 26969829). Considerando a idade, a limitada 

escolaridade e a ausência de qualificação profissional, constato que a 

parte autora não está apta para o exercício de outra atividade profissional 

ou reabilitação. Nessa toada, entendo que a parte requerente faz jus ao 

benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 

8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o 

acolhimento da pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício 

previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com renda mensal 

inicial a ser calculado pelo INSS, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir da data do 

requerimento administrativo (05/09/2016), nos termos do artigo 43, caput, 

da Lei 8.213/91, observada a eventual prescrição quinquenal. Correção 

monetária e juros moratórios conforme versão mais atualizada do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do 

Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Tendo em 

vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do 

pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de 

DETERMINAR a implantação do benefício nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos 

autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de 

danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004917-87.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO JORGE QUIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004917-87.2019.8.11.0037. REQUERENTE: TIAGO JORGE QUIRINO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por 

TIAGO JORGE QUIRINO, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, ser portador de sequelas de um acidente de veículo a motor e 

amputação traumática a nível do joelho, impedindo-o de trabalhar. 

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação (Id nº 23898213), 

requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte 

autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para 

percepção do benefício, a qual foi impugnada (Id nº 24212689). Laudo 

pericial realizado por perito judicial (Id nº 27365447). É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 8.213/91 que, caso 

ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, a qualidade de 

segurado será mantida durante um determinado intervalo de tempo, no 

denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para fazer jus ao 

benefício em questão deve o interessado comprovar, cumulativamente, o 

preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a qualidade de 

segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que impeça o 

exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 
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auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, não obstante ao 

disposto no artigo 151 da Lei n. 8.213/91, no que tange à qualidade de 

segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram satisfeitos, 

pois foram devidamente comprovados pelo Extrato Previdenciário do 

Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 23898214). 

Quanto à incapacidade para o exercício das atividades laborais, consigno 

que o laudo pericial atestou que a parte requerente está total e 

permanentemente incapacitada para o exercício de suas atividades 

laborais (Id nº 27365447). Tendo em vista a pouca idade (35 anos) e a 

estabilização da enfermidade, fica evidenciada a possibilidade de 

reabilitação profissional, meio pelo qual o segurado se readapta ao 

mercado de trabalho com o auxílio do INSS. Deste modo, entendo que a 

parte requerente faz jus ao benefício de auxílio-doença, nos termos do 

artigo 59 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos 

legais, de rigor o acolhimento parcial da pretensão inicial. Ante o exposto, 

e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à 

parte requerente o benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA, até a 

sua reabilitação para o trabalho, com renda mensal inicial a ser calculada 

pelo INSS, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às 

parcelas em atraso devidos a partir da cessação do auxílio-doença 

(31/05/2019), nos termos do artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, observada 

a eventual prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, 

conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, 

“os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem 

a partir da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a 

implantação do auxílio-doença, nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar, sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo 

de danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007575-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

30238179, no prazo de quinze dias, bem como requerer o que entender de 

direito. Primavera do Leste, 16 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001453-21.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UELITO GOMES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001453-21.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:UELITO GOMES 

DAS NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 06/07/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 17 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001454-06.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UELITO GOMES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001454-06.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:UELITO GOMES 

DAS NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 06/07/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 17 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012279-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS FORTES DA SILVA (EXECUTADO)

HANKARY NICOLE DE SOUZA FRANCISCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1012279-20.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIANO VERCEZI 

CARRADORE - EIRELI EXECUTADO: MANOEL MESSIAS FORTES DA 

SILVA, HANKARY NICOLE DE SOUZA FRANCISCO Vistos, Citem-se os 

executados para pagarem o valor exequendo em 03 (três) dias, contado 

da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 
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Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 16 de março 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000114-27.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO PIMENTA ABRAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000114-27.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: EDUARDO STEFANO 

MAZZUTTI EXECUTADO: EDVALDO PIMENTA ABRAO Vistos, Junte-se a 

parte exequente o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito 

exequendo, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Após, estando dentro das exigências legais e 

regulamentares da Lei n°9.099/95, cite-se o executado para pagar o valor 

exequendo em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do 

CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora 

designar audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o 

encargo de depositário deve ficar preferencialmente com o credor, 

promovendo-se a competente remoção, ao passo que se a penhora recair 

sobre bens imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. 

Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes 

do art. 212, § 2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se 

requerido. Serve a presente decisão como carta/mandado de citação, 

conforme dados constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 16 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001328-53.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MARTINY DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N.M. VEDOVATTO & G. VEDOVATTO LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001328-53.2020.8.11.0037. AUTOR: VANESSA MARTINY DE OLIVEIRA 

REU: N.M. VEDOVATTO & G. VEDOVATTO LTDA Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

c/c pedido liminar pleiteada por VANESSA MARTINY DE OLIVEIRA em face 

de N.M.VEDOVATTO & G. VEDOVATTO LTDA, todos qualificados na 

petição inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da 

tutela jurisdicional consistente na exclusão da restrição ao crédito. Dos 

Fatos. Alega, em síntese, que a requerente foi impedida de adquirir crédito 

em determinado estabelecimento comercial em razão da restrição no valor 

de R$336,37(trezentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), 

encaminhado pela requerida aos órgãos de cadastro de inadimplentes em 

15/08/2019. Sustenta que não foi notificada acerca da restrição ao crédito 

sub judice e tampouco possui débitos com a requerida. Relata que tentou 

resolver a controvérsia administrativamente e não obteve êxito. Vieram os 

seguintes documentos: Extrato da Negativação (id. n°30123001) e demais 

documentos indispensáveis para a propositura desta ação. É a síntese do 

necessário. É o relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015 , a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, notadamente, pela comprovação da 

permanência do nome da autora no SERASA, conforme documento de Id. 

30123001 Nestes termos, ao menos em juízo de cognição sumária, há a 

probabilidade do direito à inexistência do débito cobrado, que será melhor 

analisado após respeitada os princípios do contraditório e ampla defesa. 

Considerando que a parte requerente não possui outras negativações 

salvo o débito discutido nestes autos, deve ser presumida a plausibilidade 

do direito invocado, uma vez que a exclusão da negativação não traz 

prejuízos para a requerida. A probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo é patente, visto que a negativação 

produz dano efetivo a imagem de qualquer pessoa, prejudicando suas 

atividades profissionais e também os atos da vida civil no que tange a 

obtenção de crédito. Diante disso, o deferimento da liminar é medida que 

deve ser adotada ao caso em concreto. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, nos 

termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência e DETERMINO a imediata exclusão da restrição ao 

crédito em nome da requerente VANESSA MARTINY DE OLIVEIRA, 

portadora do CPF 047.192.181-56, no valor de R$336,37(...), com 

vencimento em 17/03/2019, do órgão de cadastro de 

inadimplentes(SERASA), devendo ser providenciada a exclusão da 

negativação pela Secretaria Judiciária através do sistema SerasaJud. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2020, às 10h40min, ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de carta 

de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição ao 

crédito diretamente no órgão de restrição ao crédito respectivo. Primavera 

do Leste-MT, 16 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006591-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUTO PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO XAVIER DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 12/02/2020 

Hora: 08:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 14 de Novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006591-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUTO PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO XAVIER DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 
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1006591-03.2019.8.11.0037. REQUERENTE: CLAUDIO AUTO PECAS LTDA 

REQUERIDO: CELSO XAVIER DE AZEVEDO Vistos, Em análise detida dos 

autos, verifico que a parte promovente não juntou os documentos 

constitutivos de sua empresa, para comprovar a condição de 

microempresa ou de empresa de pequeno. Por esta razão, procedi de 

ofício a pesquisa do CNPJ da Empresa Requerente na qual observei que a 

Empresa, ora demandante, não se enquadra como microempresa ou 

empresa de pequeno porte (certidão em anexo). A Lei 9099/95 prevê em 

seu art. 8º, §1º que: § 1° Somente serão admitidas a propor ação perante 

o Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, excluídos os 

cessionários de direito de pessoas jurídicas; II - as pessoas enquadradas 

como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de 

pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 

de 2006; III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de 

março de 1999; IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos 

termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. Tendo em 

vista que a empresa CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA não se enquadra como 

microempreendedor individual, como microempresa nem como empresa de 

pequeno porte, NÃO PODE PROPOR AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

Assim, a Lei 9.099/1995 prescreve a extinção do processo em situações 

como a deste feito (art. 51, inc. IV, da Lei 9.099/1995) Diante do exposto, 

com respaldo nos artigos 8º, §1º e 51, IV da Lei 9099/95, reconheço a 

incompetência do Juizado Especial Cível para processar, julgar e 

eventualmente executar a causa e, portanto, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, arquive-se, após a 

baixa. Primavera do Leste/MT, 14 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001351-96.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO OAB - MT13057-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001351-96.2020.8.11.0037. AUTOR: LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO 

REU: OI S/A Vistos, Trata-se da ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais pleiteada por LUCINEIA RUBIN DE BORTOLI 

em face de OI S.A, ambas qualificadas na petição inicial, em que pretende 

a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional a fim de que a 

reclamada efetue a religação da sua linha telefônica. Dos Fatos. Alega, em 

síntese, que a requerente é titular há mais de 10 (dez) anos, e sempre 

manteve o pagamento das respectivas contas, no entanto, teve a sua 

linha telefônica cortada por um débito no valor de R$ 105,49 (cento e cinco 

reais e quarenta e nove centavos), mas alega que efetuou o pagamento 

de tal fatura. Vieram os seguintes documentos: comprovante de 

pagamento do débito no valor de R$ 105,49 (cento e cinco reais e 

quarenta e nove centavos) id. n°30165690 e demais documentos 

indispensáveis para a propositura desta ação. É a síntese do necessário. 

É o relato. Decido. Inicialmente, para a concessão da tutela provisória de 

urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos 

delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob 

as advertências do artigo 302. O feito discute a legalidade ou não do corte 

do serviço prestado pela empresa. A requerente argumenta que não 

possui débitos com a requerida, fato que justificaria o eventual corte do 

serviço prestado. Nestes termos, ao menos em juízo de cognição sumária, 

há a probabilidade do direito à inexistência do débito cobrado, que será 

melhor analisado após respeitada os princípios do contraditório e ampla 

defesa. Vale salientar, que a parte autora é advogada e que a linha 

telefônica é de seu escritório, fato que está gerando prejuízos para sua 

atividade laborativa. Considerando os fatos expostos, deve ser presumida 

a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a religação da linha 

telefônica não traz prejuízos para a requerida. No que tange ao perigo de 

demora, é este patente, visto que o corte do telefone prejudica suas 

atividades profissionais. Diante disso, o deferimento da liminar é medida 

que deve ser adotada ao caso em concreto. Não há que se falar em 

perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem 

eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, 

sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a imediata 

religação da linha de telefone de número (66) 3497-3873, em nome da 

titular Lucineia Rubin de Bortoli, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitado até o valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 30/06/2020, às 10h20min ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Serve a presente 

decisão de carta de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de 

exclusão da restrição diretamente nos órgãos de restrição ao crédito 

respectivo. Primavera do Leste-MT, 16 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001317-24.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001317-24.2020.8.11.0037. AUTOR: BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS 

REU: VIVO S.A. Vistos, Trata-se da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

POR COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

LIMINAR DE OBRIGAÇÃO POR FAZER pleiteada por BRUNO CESAR 

FIGUEIREDO MAMUS em face de VIVO S.A., ambas qualificadas na 

petição inicial, pelos fatos e fundamentos narrados. Dos Fatos. Alega o 

Reclamante, na petição inicial, que é consumidor dos serviços 

disponibilizados pela empresa Reclamada desde o ano de 2017, quando 

contratou o pacote de telefonia e dados móveis Vivo Pós 8GB. Afirma que 

após atualizações anuais, o valor a ser pago pelo referido pacote passou 

a ser de R$ 117,99 (cento e dezessete reais e noventa e nove centavos), 

motivo pelo qual optou por um plano alternativo fornecido pela empresa 

Reclamada a fim de adequá-lo a suas finanças. Argumenta que no dia 

10/12/2019 realizou contato telefônico com a operadora Reclamada 

solicitando a migração do plano Vivo Pós 8GB para o Vivo Controle 

4GB/mês, cuja confirmação se deu com a própria atendente da Requerida, 

mediante contato via SAC, sendo que a fatura mensal passaria a ser de 

R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Aponta a 

parte autora que foi informada que na fatura do mês de dezembro, com 

vencimento para no dia 17/01/2020, ainda seria cobrado o valor antigo 

proporcional aos 10 dias de uso do mês citado somados a 21 dias com o 

valor do novo pacote, porém não houve essa cobrança proporcional no 

mês subsequente (respectivo uso de 02/12/2019 a 01/01/2020). Sustenta 

que apesar da solicitação de mudança do plano telefônico, não houve 

efetiva mudança nos meses posteriores ao requerimento (janeiro e 

fevereiro). Além disso, alega que foi cobrado a mais no mês de fevereiro 

por se valer dos recursos fornecidos no novo plano, o qual acreditava 

estar ativo. Vieram os seguintes documentos: Ligação Vivo – mudança de 

plano (id. n°29895296); Comprovantes de pagamento das faturas 

telefônicas de setembro de 2019 à fevereiro de 2020 (id. n°29895298 e 

29895310); Faturas Vivo de setembro de 2019 à fevereiro de 2020 (id. 

n°29895308, 29895304, 29895303, 29895300, 29895313, 29895318); 

Cartão de Visitas (id. n° 29895321) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. É o relato. Decido. Inicialmente, para a concessão 
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da tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser 

atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de 

Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 302. Analisando a 

ligação do dia 10/12/2019 trazida aos autos, entendo que a parte autora 

realizou o devido contato com a empresa Requerida requerendo a 

mudança do pacote, o qual foi confirmada pela atendente, contudo 

percebo que não ocorreu de fato a alteração do pacote telefônico, 

podendo ser comprovado pelas faturas dos meses de janeiro e fevereiro 

de 2020, cujos valores cobrados ainda se referem ao plano antigo. 

Ademais, vale ressaltar que o autor faz uso constante do plano de 

telefonia móvel (celular pessoal e comercial), sendo prejudicado pela 

inércia da parte Reclamada quanto a migração do pacote telefônico. 

Assim, o deferimento da tutela é medida que se impõe. Posto isso, DEFIRO 

o pedido de antecipação de tutela de urgência, e DETERMINO que a 

Requerida providencie IMEDIATAMENTE a migração do plano de telefonia 

móvel da parte autora para o plano optado (VIVO CONTROLE 4GB) no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 

(duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2020, às 8h20min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, sob 

pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste/MT, 16 de 

março de 2020 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001468-87.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE FRANCISCA FERREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001468-87.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VINICIUS EMIDIO CEZAR POLO PASSIVO: MICHELE 

FRANCISCA FERREIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Matutino Data: 06/07/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001381-34.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001381-34.2020.8.11.0037. AUTOR: RENATO CINTRA FARIAS REU: VIA 

VAREJO S/A Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos materiais e morais c/c pedido liminar 

pleiteada por RENATO CINTRA FARIAS em face de VIA VAREJO S.A, 

todos qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão 

antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional consistente na entrega de 

05(cinco) computadores adquiridos no endereço eletrônico da requerida 

ou a devolução do dinheiro no valor de R$7.966,90(sete mil, novecentos e 

sessenta e seis reais e noventa centavos) corrigido monetariamente 

desde a data do pagamento, sob pena de multa a ser arbitrada por este 

juízo. Dos Fatos. Alega, em síntese, que o requerente adquiriu em 

11/02/2020, 05(cinco) computadores ICC IV2587KM19 Intel Core I5 3.20 

ghz 8GB HD 240GB SSD Kit Multimidia Monitor LED 10,5” HDMI FULL HD no 

valor de R$7.966,90(sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e 

noventa centavos), através do endereço eletrônico da requerida. Sustenta 

que efetuou o pagamento integral da compra no dia 11/02/2020; a 

confirmação do pedido ocorreu em 12/02/2020 e a previsão de entrega 

para o dia 10/03/2020. Relata que os produtos não foram encaminhados à 

transportadora, conforme rastreio de compra e tampouco foram entregues 

na data estabelecida. Aponta que tentou resolver a controvérsia 

administrativamente e não obteve êxito. Vieram os seguintes documentos: 

Comprovante de Pagamento (id. n°30221515); Confirmação do Pagamento 

(id. n°30221516); Protocolo de Atendimento (id.n°30221524); Rastreio do 

Pedido (id.n°30221524) e demais documentos indispensáveis para a 

propositura desta ação. É a síntese do necessário. É o relato. Decido. No 

que dispõe o art. 300 do CPC/2015 , a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. No presente caso, há prova nos autos da compra e da 

aprovação de pagamento, a data prevista para a entrega no dia 

10/03/2020 e o não encaminhamento dos produtos à transportadora, 

conforme sistema de rastreio. Cabe ressaltar que os prazos de entrega 

são fixados unilateralmente pelo fornecedor de produtos e serviços, 

portanto, devem ser cumpridos em sua totalidade, pois apenas ele sabe e 

controla quanto tempo é necessário para entregar o produto ou serviço 

adquirido, cujas informações deverem ser repassadas inequivocamente 

ao consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco 

útil do processo é patente, uma vez que os produtos foram adquiridos pelo 

consumidor para exercer sua atividade profissional em um escritório de 

advocacia. Nestes termos, o deferimento da liminar é medida que se adota 

ao caso concreto. Posto isso, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a 

requerida promova a entrega de 05(cinco) computadores ICC IV2587KM19 

Intel Core I5 3.20 ghz 8GB HD 240GB SSD Kit Multimidia Monitor LED 10,5” 

HDMI FULL HD OU a devolução do dinheiro no valor de R$ R$7.966,90(sete 

mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), corrigido 

monetariamente pelo índice do INPC desde a data do pagamento, no prazo 

de 10(dez) dias, sob pena de multa única de R$5.000,00(cinco mil reais). 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

01/07/2020, às 10h20min, ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 16 de 

março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133064 Nr: 5251-17.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135410 Nr: 7108-98.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE PEGORARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126945 Nr: 9476-17.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIASALETE TREVISOL ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127104 Nr: 89-41.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELI SARAH APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13.476-O, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, DAYSE CRYSTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:13890-0, LUIZ FERNANDO NONIMATO INGLEIAS 

- OAB:23.384-0, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175144 Nr: 8074-90.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA LUCIA TONIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176558 Nr: 8711-75.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176563 Nr: 8820-55.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO SOUZA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197626 Nr: 7601-70.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003615-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA MENEZES DA MATURIDADE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003615-57.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ERCILIA MENEZES DA 

MATURIDADE EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de cumprimento de 

sentença que impôs obrigação de fazer à(s) parte(s) demandada(s), 
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instruído com orçamentos atualizados. Consigno que a sentença, já 

ratificada em grau recursal, JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial, 

ratificando a liminar deferida nos autos e condenando os requeridos a 

fornecer o aparelho CPAP para a reclamante ERCILIA MENEZES DA 

MATURIDADE. Registro que o cumprimento da sentença na referida fase 

processual possui regramento específico no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, conforme determina o artigo 12 da Lei 12.153/2009, in verbis: Art. 

12. O cumprimento do acordo ou da sentença, com trânsito em julgado, 

que imponham obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, 

será efetuado mediante ofício do juiz à autoridade citada para a causa, 

com cópia da sentença ou do acordo. (grifei) Com efeito, REQUISITE-SE 

do(s) devedor(es)/executado(s) para que promova o cumprimento da 

sentença, fornecendo o aparelho CPAP, no prazo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-se que o desatendimento da requisição sujeitará ao sequestro 

do numerário em valor suficiente ao cumprimento da obrigação, 

independentemente de audiência da Fazenda Pública (art. 13, § 1º, da Lei 

12.153/2009). Decorrido o prazo, sem manifestação das partes acerca do 

adimplemento, conclusos para sequestro do numerário. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, inclusive de ofício 

requisitório à Fazenda Pública, conforme dados constantes no processo. 

Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003223-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNIZIA APARECIDA GENTIL DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003223-83.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: EDNIZIA APARECIDA GENTIL 

DA SILVA EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, A parte autora solicitou, inicialmente, consulta 

com neurocirurgião especialista em coluna da parte requerente. Na 

sequência, requereu em complemento à tutela anteriormente deferida, 

EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL E DA 

COLUNA LOMBAR, BEM COMO OS MEDICAMENTOS PARACETAMOL 325 

MG, TRAMADOL 100 MG, PREDNISONA 3MG, PREGABALINA 150 MG, 

CICLOBENZAPRINA 5 MG e RANITIDINA 150 MG. Trata-se, portanto, de 

novo pedido de tutela satisfativa, complementar à tutela antecipada já 

deferida neste feito. Sob essa premissa, passo à análise da tutela 

antecipada incidental. O panorama fático-jurídico delineado neste 

processo, o relatório médico e as solicitações subscritas pelo Dr. Cássio 

Velloso Nunes, cirurgião da coluna vertebral, ortopedia e traumatologia, 

CRM/MT 10280 e pelo Dr. Ivan H. Wahlbrink, ortopedista e traumatologista, 

CRM 4599, comprovam a necessidade da realização dos exames e do uso 

dos medicamentos pleiteados. No que tange ao dano potencial, está 

delineado pelo tempo legal mínimo de trâmite processual e pela gravidade 

da doença. Verifico que os pedidos de exame não estão regulados no 

SUS, no entanto, RESSALTO que é de amplo conhecimento que o 

Município não regula exames e procedimentos cujo pedido seja oriundo de 

médicos particulares (mesmo nos casos em que há determinação judicial 

para que os entes públicos forneçam consultas com especialistas e, em 

virtude do descumprimento, a decisão seja cumprida através de bloqueio 

de numerário). Desta forma, tornar-se-iam inócuas as determinações 

judiciais posteriores, se ficassem atreladas a negativa de regulação com 

fundamento nas requisições serem feitas por médicos particulares. Desta 

forma, uma vez que são de competência do Município e do Estado, a 

Fazenda Pública deve, nestes casos em que não forneceu a consulta com 

médico especialista, providenciar a regulação no SUS, se assim entender 

necessária. No mais, protelar os exames requeridos, implicaria, em última 

análise, em desperdício de recursos públicos, haja vista a eventual 

necessidade de repetição dos procedimentos já realizados. Por fim, a 

soma do(s) procedimento(s) já realizado(s) e da consulta ora requerida, a 

priori, não ultrapassa a quantia equivalente a 60 (sessenta) salários 

mínimos, mantendo-se o processo inserto, por ora, no âmbito da 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Posto isso, sob os 

mesmos fundamentos da(s) decisão(ões) que antecipou(aram) a(s) 

tutela(s) de mérito, defiro a tutela de urgência satisfativa complementar, 

para cominar ao(s) réus(s) a obrigação de adotar todas as providências 

para disponibilizar a EDNIZIA APARECIDA GENTIL DA SILVA 

(qualificado(a) nos autos do processo), no prazo de 15 (quinze) dias, 

EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL E DA 

COLUNA LOMBAR, BEM COMO OS MEDICAMENTOS PARACETAMOL 325 

MG, TRAMADOL 100 MG, PREDNISONA 3MG, PREGABALINA 150 MG, 

CICLOBENZAPRINA 5 MG e RANITIDINA 150 MG, sob pena de sequestro 

de numerário para satisfação pelo setor privado (art. 297 do CPC). Faculto 

ao(s) réu(s) a, no mesmo prazo, indicar data próxima para cumprimento 

desta decisão. INTIMEM-SE os gestores do SUS, na pessoa dos 

respectivos Secretários de Saúde (no âmbito estadual, por carta 

precatória, e no municipal, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis 

na Secretaria Judiciária), para cumprimento da tutela de urgência 

complementar ora deferida. Evidenciada a necessidade de bloqueio do 

erário para cumprir a obrigação; tendo em vista a situação relatada neste 

feito; aliada à praxe da Fazenda Pública em não cumprir as determinações 

judiciais, concernentes aos serviços de saúde, verificada neste e em 

tantos outros processos, sentenciados e em trâmite neste Juizado 

Especial da Fazenda Pública; bem com tendo em vista o Provimento 

02/2015-CGJ e, sobretudo, os princípios que devem nortear a aquisição de 

produtos e/ou serviços às expensas da Administração Pública; consigno, 

desde já, que a parte autora deverá juntar, pelo menos, 3 (três) 

orçamentos, ou justificar, pormenorizadamente, a impossibilidade de 

fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias, após o término do prazo conferido aos 

réus. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes do processo. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001209-92.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ORCELY FERREIRA CASTANON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA SOARES DIAS OAB - MT27105/O (ADVOGADO(A))

NAYARA SANTOS DE MORAES NERES DA SILVA OAB - MT20215/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001209-92.2020.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA ORCELY FERREIRA 

CASTANON REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

c/c pedido liminar pleiteada por MARIA ORCELY FERREIRA CASTANON em 

face de BANCO BRADESCO S.A, todos qualificados na petição inicial, em 

que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional 

consistente na exclusão da restrição ao crédito. Dos Fatos. Alega, em 

síntese, que a requerente foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em razão da restrição no valor de 

R$258,11(duzentos e cinquenta e oito reais e onze centavos), 

encaminhado pela requerida aos órgãos de cadastro de inadimplentes em 

16/06/2019. Sustenta que não foi notificada acerca da restrição ao crédito 

sub judice e tampouco possui débitos com a instituição financeira. Relata 

que tentou resolver a controvérsia administrativamente e não obteve êxito. 

Vieram os seguintes documentos: Extrato da Negativação (id. 

n°29903242) e demais documentos indispensáveis para a propositura 

desta ação. É a síntese do necessário. É o relato. Decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015 , a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, notadamente, pela 

comprovação da permanência do nome da autora no SERASA, conforme 

documento de Id. 299003242. Nestes termos, ao menos em juízo de 

cognição sumária, há a probabilidade do direito à inexistência do débito 
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cobrado, que será melhor analisado após respeitada os princípios do 

contraditório e ampla defesa. Considerando que a parte requerente não 

possui outras negativações salvo o débito discutido nestes autos, deve 

ser presumida a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a 

exclusão da negativação não traz prejuízos para a requerida. A 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo é patente, visto que a negativação produz dano efetivo a 

imagem de qualquer pessoa, prejudicando suas atividades profissionais e 

também os atos da vida civil no que tange a obtenção de crédito. Diante 

disso, o deferimento da liminar é medida que deve ser adotada ao caso em 

concreto. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já 

que as cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de 

insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ 

que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa 

missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, nos termos do artigo 300, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a 

imediata exclusão da restrição ao crédito em nome da requerente MARIA 

ORCELY FERREIRA CASTANON, portadora do CPF 405.214.861-49, 

referente ao contrato n°4349951206112001, no valor de R$258,11(...), 

com vencimento em 18/07/2018, do órgão de cadastro de 

inadimplentes(SERASA), devendo ser providenciada a exclusão da 

negativação pela Secretaria Judiciária através do sistema SerasaJud. 

Designe-se audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte 

ré poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita 

(escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Serve a presente decisão de carta de citação/mandado/ofício, inclusive 

para fins de exclusão da restrição ao crédito diretamente no órgão de 

restrição ao crédito respectivo. Primavera do Leste-MT, 16 de março de 

2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001381-34.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001381-34.2020.8.11.0037. AUTOR: RENATO CINTRA FARIAS REU: VIA 

VAREJO S/A Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos materiais e morais c/c pedido liminar 

pleiteada por RENATO CINTRA FARIAS em face de VIA VAREJO S.A, 

todos qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão 

antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional consistente na entrega de 

05(cinco) computadores adquiridos no endereço eletrônico da requerida 

ou a devolução do dinheiro no valor de R$7.966,90(sete mil, novecentos e 

sessenta e seis reais e noventa centavos) corrigido monetariamente 

desde a data do pagamento, sob pena de multa a ser arbitrada por este 

juízo. Dos Fatos. Alega, em síntese, que o requerente adquiriu em 

11/02/2020, 05(cinco) computadores ICC IV2587KM19 Intel Core I5 3.20 

ghz 8GB HD 240GB SSD Kit Multimidia Monitor LED 10,5” HDMI FULL HD no 

valor de R$7.966,90(sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e 

noventa centavos), através do endereço eletrônico da requerida. Sustenta 

que efetuou o pagamento integral da compra no dia 11/02/2020; a 

confirmação do pedido ocorreu em 12/02/2020 e a previsão de entrega 

para o dia 10/03/2020. Relata que os produtos não foram encaminhados à 

transportadora, conforme rastreio de compra e tampouco foram entregues 

na data estabelecida. Aponta que tentou resolver a controvérsia 

administrativamente e não obteve êxito. Vieram os seguintes documentos: 

Comprovante de Pagamento (id. n°30221515); Confirmação do Pagamento 

(id. n°30221516); Protocolo de Atendimento (id.n°30221524); Rastreio do 

Pedido (id.n°30221524) e demais documentos indispensáveis para a 

propositura desta ação. É a síntese do necessário. É o relato. Decido. No 

que dispõe o art. 300 do CPC/2015 , a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. No presente caso, há prova nos autos da compra e da 

aprovação de pagamento, a data prevista para a entrega no dia 

10/03/2020 e o não encaminhamento dos produtos à transportadora, 

conforme sistema de rastreio. Cabe ressaltar que os prazos de entrega 

são fixados unilateralmente pelo fornecedor de produtos e serviços, 

portanto, devem ser cumpridos em sua totalidade, pois apenas ele sabe e 

controla quanto tempo é necessário para entregar o produto ou serviço 

adquirido, cujas informações deverem ser repassadas inequivocamente 

ao consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco 

útil do processo é patente, uma vez que os produtos foram adquiridos pelo 

consumidor para exercer sua atividade profissional em um escritório de 

advocacia. Nestes termos, o deferimento da liminar é medida que se adota 

ao caso concreto. Posto isso, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a 

requerida promova a entrega de 05(cinco) computadores ICC IV2587KM19 

Intel Core I5 3.20 ghz 8GB HD 240GB SSD Kit Multimidia Monitor LED 10,5” 

HDMI FULL HD OU a devolução do dinheiro no valor de R$ R$7.966,90(sete 

mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), corrigido 

monetariamente pelo índice do INPC desde a data do pagamento, no prazo 

de 10(dez) dias, sob pena de multa única de R$5.000,00(cinco mil reais). 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

01/07/2020, às 10h20min, ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 16 de 

março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001328-53.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MARTINY DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N.M. VEDOVATTO & G. VEDOVATTO LTDA (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001328-53.2020.8.11.0037. AUTOR: VANESSA MARTINY DE OLIVEIRA 

REU: N.M. VEDOVATTO & G. VEDOVATTO LTDA Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

c/c pedido liminar pleiteada por VANESSA MARTINY DE OLIVEIRA em face 

de N.M.VEDOVATTO & G. VEDOVATTO LTDA, todos qualificados na 

petição inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da 

tutela jurisdicional consistente na exclusão da restrição ao crédito. Dos 

Fatos. Alega, em síntese, que a requerente foi impedida de adquirir crédito 

em determinado estabelecimento comercial em razão da restrição no valor 

de R$336,37(trezentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), 

encaminhado pela requerida aos órgãos de cadastro de inadimplentes em 

15/08/2019. Sustenta que não foi notificada acerca da restrição ao crédito 

sub judice e tampouco possui débitos com a requerida. Relata que tentou 

resolver a controvérsia administrativamente e não obteve êxito. Vieram os 

seguintes documentos: Extrato da Negativação (id. n°30123001) e demais 
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documentos indispensáveis para a propositura desta ação. É a síntese do 

necessário. É o relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015 , a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, notadamente, pela comprovação da 

permanência do nome da autora no SERASA, conforme documento de Id. 

30123001 Nestes termos, ao menos em juízo de cognição sumária, há a 

probabilidade do direito à inexistência do débito cobrado, que será melhor 

analisado após respeitada os princípios do contraditório e ampla defesa. 

Considerando que a parte requerente não possui outras negativações 

salvo o débito discutido nestes autos, deve ser presumida a plausibilidade 

do direito invocado, uma vez que a exclusão da negativação não traz 

prejuízos para a requerida. A probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo é patente, visto que a negativação 

produz dano efetivo a imagem de qualquer pessoa, prejudicando suas 

atividades profissionais e também os atos da vida civil no que tange a 

obtenção de crédito. Diante disso, o deferimento da liminar é medida que 

deve ser adotada ao caso em concreto. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, nos 

termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência e DETERMINO a imediata exclusão da restrição ao 

crédito em nome da requerente VANESSA MARTINY DE OLIVEIRA, 

portadora do CPF 047.192.181-56, no valor de R$336,37(...), com 

vencimento em 17/03/2019, do órgão de cadastro de 

inadimplentes(SERASA), devendo ser providenciada a exclusão da 

negativação pela Secretaria Judiciária através do sistema SerasaJud. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2020, às 10h40min, ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de carta 

de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição ao 

crédito diretamente no órgão de restrição ao crédito respectivo. Primavera 

do Leste-MT, 16 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007449-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007449-34.2019.8.11.0037. REQUERENTE: CLAUDEMAR GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, Analisando os 

documentos que instruem os autos, verifico que a parte requerida não foi 

intimada da decisão liminar proferida no evento n°28782960, conforme se 

verifica do Aviso de Recebimento evento n°30288096, porquanto, 

INDEFIRO a aplicação de multa, nos termos da Súmula 410, do STJ. Por 

outro lado, considerando que a requerida compareceu espontaneamente 

nos autos (id. n°29944482), acolho sua citação, nos termos do artigo 239, 

§1º, do Código de Processo Civil, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Intime-se a requerida PESSOALMENTE para que desbloqueie os 

cartões de crédito n°5274.9702.0101.7102 MasterCard Gold, Cartão de 

Crédito n°4705.9802.2344.4129 Visa Platinum e aplicativo ITAÚ CARD, no 

prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que fixo em 

R$500,00(quinhentos reais) até o limite de R$8.000,00(oito mil reais). 

Serve a presente como carta/mandado de intimação pessoal da requerida, 

cujo endereço atualizado encontra-se no evento n°29944482. Primavera 

do Leste/MT, 15 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001351-96.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO OAB - MT13057-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001351-96.2020.8.11.0037. AUTOR: LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO 

REU: OI S/A Vistos, Trata-se da ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais pleiteada por LUCINEIA RUBIN DE BORTOLI 

em face de OI S.A, ambas qualificadas na petição inicial, em que pretende 

a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional a fim de que a 

reclamada efetue a religação da sua linha telefônica. Dos Fatos. Alega, em 

síntese, que a requerente é titular há mais de 10 (dez) anos, e sempre 

manteve o pagamento das respectivas contas, no entanto, teve a sua 

linha telefônica cortada por um débito no valor de R$ 105,49 (cento e cinco 

reais e quarenta e nove centavos), mas alega que efetuou o pagamento 

de tal fatura. Vieram os seguintes documentos: comprovante de 

pagamento do débito no valor de R$ 105,49 (cento e cinco reais e 

quarenta e nove centavos) id. n°30165690 e demais documentos 

indispensáveis para a propositura desta ação. É a síntese do necessário. 

É o relato. Decido. Inicialmente, para a concessão da tutela provisória de 

urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos 

delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob 

as advertências do artigo 302. O feito discute a legalidade ou não do corte 

do serviço prestado pela empresa. A requerente argumenta que não 

possui débitos com a requerida, fato que justificaria o eventual corte do 

serviço prestado. Nestes termos, ao menos em juízo de cognição sumária, 

há a probabilidade do direito à inexistência do débito cobrado, que será 

melhor analisado após respeitada os princípios do contraditório e ampla 

defesa. Vale salientar, que a parte autora é advogada e que a linha 

telefônica é de seu escritório, fato que está gerando prejuízos para sua 

atividade laborativa. Considerando os fatos expostos, deve ser presumida 

a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a religação da linha 

telefônica não traz prejuízos para a requerida. No que tange ao perigo de 

demora, é este patente, visto que o corte do telefone prejudica suas 

atividades profissionais. Diante disso, o deferimento da liminar é medida 

que deve ser adotada ao caso em concreto. Não há que se falar em 

perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem 

eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, 

sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a imediata 

religação da linha de telefone de número (66) 3497-3873, em nome da 

titular Lucineia Rubin de Bortoli, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitado até o valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 30/06/2020, às 10h20min ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 
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contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Serve a presente 

decisão de carta de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de 

exclusão da restrição diretamente nos órgãos de restrição ao crédito 

respectivo. Primavera do Leste-MT, 16 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-74.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001346-74.2020.8.11.0037. AUTOR: MARIA APARECIDA DA SILVA 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação de 

danos morais pleiteada por MARIA APARECIDA DA SILVA em face de 

CLUB MAIS ADMISTRADORA DE CARTÕES LTDA – LOJAS AVENIDA, 

ambas qualificadas na petição inicial, em que pretende a concessão 

antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional a fim de que a reclamada 

exclua seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa a 

ser arbitrada por este Juízo. Dos Fatos. Alega, em síntese, que a 

requerente tomou conhecimento de que o seu nome foi negativado junto 

ao SCPC, no valor de R$ 127,16 (cento e vinte e sete reais e dezesseis 

centavos) e que não possui débitos com a requerida, uma vez que 

efetuou o pagamento da parcela no valor de R$ 40,44 (quarenta reais e 

quarenta e quatro centavos) e a empresa requerida se recusa ao 

recebimento da parcela referente ao mês de dezembro de 2019 no valor 

de R$ 73,33 (setenta e três reais e trinta e três centavos). Vieram os 

seguintes documentos: Extrato da negativação (id. n°30158218) e demais 

documentos indispensáveis para a propositura desta ação. É a síntese do 

necessário. É o relato. Decido. Inicialmente, para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302. O feito discute a legalidade ou 

não da restrição ao crédito no valor de R$ 127,16 (cento e vinte e sete 

reais e dezesseis centavos). A requerente argumenta que não possui 

débitos com a requerida. Nestes termos, ao menos em juízo de cognição 

sumária, há a probabilidade do direito à inexistência do débito cobrado, 

que será melhor analisado após respeitada os princípios do contraditório e 

ampla defesa. Considerando os fatos expostos, deve ser presumida a 

plausibilidade do direito invocado, uma vez que a exclusão da negativação 

não traz prejuízos para a requerida. No que tange ao perigo de demora, é 

este patente, visto que a negativação produz dano efetivo à imagem de 

qualquer pessoa, prejudicando suas atividades profissionais e também os 

atos da vida civil no que tange à obtenção de crédito. Diante disso, o 

deferimento da liminar é medida que deve ser adotada ao caso em 

concreto. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já 

que as cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de 

insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ 

que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa 

missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO a imediata exclusão da negativação em nome da parte 

requerente MARIA APARECIDA DA SILVA, portadora do CPF 

743.614.811-72, referente ao contrato n°0000756586, no valor de R$ 

127,16(...), com vencimento em 10/11/2019 e incluso em 28/12/2019, dos 

órgãos de cadastro e inadimplentes (SCPC), devendo ser providenciada a 

exclusão da negativação diretamente no órgão de restrição ao crédito 

respectivo. Salienta-se que a exclusão da negativação está condicionada 

ao depósito judicial no valor de R$ 127,16 (cento e vinte e sete reais e 

dezesseis s centavos), tendo em vista que a quitação do débito não foi 

comprovada nos autos. Quanto ao pedido de recebimento da parcela no 

valor de R$ 73,33 (setenta e três reais e trinta e três centavos) este resta 

prejudicado, uma vez que o valor será depositado em Juízo. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

30/06/2020, às 10h00min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de carta 

de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente nos órgãos de restrição ao crédito respectivo. Primavera do 

Leste-MT, 16 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001446-29.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHOS MARTINS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES OAB - MT21217/O-O 

(ADVOGADO(A))

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001446-29.2020.8.11.0037. REQUERENTE: CARLINHOS MARTINS DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, Nos 

termos do artigo 321 do código de processo civil, emende-se a inicial para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar extrato da restrição ao crédito 

expedido pelos órgãos de cadastro de inadimplentes (SERASA, SCPC e 

SPC), sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, volte-me conclusos para deliberações. Primavera 

do Leste – MT, 16 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001317-24.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001317-24.2020.8.11.0037. AUTOR: BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS 

REU: VIVO S.A. Vistos, Trata-se da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

POR COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

LIMINAR DE OBRIGAÇÃO POR FAZER pleiteada por BRUNO CESAR 

FIGUEIREDO MAMUS em face de VIVO S.A., ambas qualificadas na 

petição inicial, pelos fatos e fundamentos narrados. Dos Fatos. Alega o 

Reclamante, na petição inicial, que é consumidor dos serviços 

disponibilizados pela empresa Reclamada desde o ano de 2017, quando 

contratou o pacote de telefonia e dados móveis Vivo Pós 8GB. Afirma que 

após atualizações anuais, o valor a ser pago pelo referido pacote passou 

a ser de R$ 117,99 (cento e dezessete reais e noventa e nove centavos), 

motivo pelo qual optou por um plano alternativo fornecido pela empresa 

Reclamada a fim de adequá-lo a suas finanças. Argumenta que no dia 

10/12/2019 realizou contato telefônico com a operadora Reclamada 

solicitando a migração do plano Vivo Pós 8GB para o Vivo Controle 

4GB/mês, cuja confirmação se deu com a própria atendente da Requerida, 

mediante contato via SAC, sendo que a fatura mensal passaria a ser de 

R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Aponta a 

parte autora que foi informada que na fatura do mês de dezembro, com 

vencimento para no dia 17/01/2020, ainda seria cobrado o valor antigo 
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proporcional aos 10 dias de uso do mês citado somados a 21 dias com o 

valor do novo pacote, porém não houve essa cobrança proporcional no 

mês subsequente (respectivo uso de 02/12/2019 a 01/01/2020). Sustenta 

que apesar da solicitação de mudança do plano telefônico, não houve 

efetiva mudança nos meses posteriores ao requerimento (janeiro e 

fevereiro). Além disso, alega que foi cobrado a mais no mês de fevereiro 

por se valer dos recursos fornecidos no novo plano, o qual acreditava 

estar ativo. Vieram os seguintes documentos: Ligação Vivo – mudança de 

plano (id. n°29895296); Comprovantes de pagamento das faturas 

telefônicas de setembro de 2019 à fevereiro de 2020 (id. n°29895298 e 

29895310); Faturas Vivo de setembro de 2019 à fevereiro de 2020 (id. 

n°29895308, 29895304, 29895303, 29895300, 29895313, 29895318); 

Cartão de Visitas (id. n° 29895321) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. É o relato. Decido. Inicialmente, para a concessão 

da tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser 

atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de 

Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 302. Analisando a 

ligação do dia 10/12/2019 trazida aos autos, entendo que a parte autora 

realizou o devido contato com a empresa Requerida requerendo a 

mudança do pacote, o qual foi confirmada pela atendente, contudo 

percebo que não ocorreu de fato a alteração do pacote telefônico, 

podendo ser comprovado pelas faturas dos meses de janeiro e fevereiro 

de 2020, cujos valores cobrados ainda se referem ao plano antigo. 

Ademais, vale ressaltar que o autor faz uso constante do plano de 

telefonia móvel (celular pessoal e comercial), sendo prejudicado pela 

inércia da parte Reclamada quanto a migração do pacote telefônico. 

Assim, o deferimento da tutela é medida que se impõe. Posto isso, DEFIRO 

o pedido de antecipação de tutela de urgência, e DETERMINO que a 

Requerida providencie IMEDIATAMENTE a migração do plano de telefonia 

móvel da parte autora para o plano optado (VIVO CONTROLE 4GB) no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 

(duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2020, às 8h20min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, sob 

pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste/MT, 16 de 

março de 2020 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004733-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004733-34.2019.8.11.0037. REQUERENTE: VALDIRA CARVALHO DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista o não cumprimento da 

determinação judicial, entendo necessário o bloqueio e sequestro de 

verbas públicas, conforme requerido pela parte autora em Id. 28091257. 

Além disso, trata-se de pedido oriundo da Defensoria Pública, cuja 

instituição também tem incumbência constitucional expressa para a defesa 

dos direitos individuais e coletivos, presumindo-se, pois, que o valor 

requerido atende aos princípios norteadores das contratações realizadas 

às expensas do Poder Público. Assim, defiro o sequestro de numerário em 

face do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 4.025,00 (quatro mil e 

vinte cinco reais) para custear EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE 

OMBRO BILATERAL, EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA 

CERVICAL, TORÁCICA E LOMBO SACRO, para a parte requerente 

VALDIRA CARVALHO DA SILVA. Após efetivação da ordem de bloqueio, 

via BacenJud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação 

da ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo 

Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento 

competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se o alvará em favor do fornecedor, conforme apontado pela 

parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a agendar os 

exames, bem como para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de 

até 10 (dez) dias, após a realização. Com a juntada da nota fiscal, bem 

como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 

02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) 

dias. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003463-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE JOSE DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003463-72.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARLENE JOSE DE SOUSA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SANTO 

ANTONIO DO LESTE Vistos, Tendo em vista o não cumprimento da 

determinação judicial, entendo necessário o bloqueio e sequestro de 

verbas públicas, conforme requerido pela parte autora em Id. 27090935. 

Além disso, trata-se de pedido oriundo da Defensoria Pública, cuja 

instituição também tem incumbência constitucional expressa para a defesa 

dos direitos individuais e coletivos, presumindo-se, pois, que o valor 

requerido atende aos princípios norteadores das contratações realizadas 

às expensas do Poder Público. Assim, defiro o sequestro de numerário em 

face do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 24.780,00 (vinte e quatro 

mil e setecentos e oitenta reais) para custear a realização da CIRURGIA 

MÚLTIPLA EM FÊMUR DISTAL DIREITO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 

MATERIAL OPME, para a parte requerente MARLENE JOSE DE SOUSA. 

Após efetivação da ordem de bloqueio, via BacenJud, junte-se o 

respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, 

transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. 

Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se o alvará em 

favor do fornecedor, conforme apontado pela parte autora. Expedido o 

alvará, intime-se a parte autora a agendar a cirurgia, bem como para que 

apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a 

realização. Com a juntada da nota fiscal, bem como nos termos do artigo 

11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista 

à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. 

Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005561-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL NIVANA ALVES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005561-64.2018.8.11.0037. REQUERENTE: IZABEL NIVANA ALVES 

NASCIMENTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista o não cumprimento da 

determinação judicial, entendo necessário o bloqueio e sequestro de 

verbas públicas, conforme requerido pela parte autora em Id. 24511257. 

Além disso, trata-se de pedido oriundo da Defensoria Pública, cuja 
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instituição também tem incumbência constitucional expressa para a defesa 

dos direitos individuais e coletivos, presumindo-se, pois, que o valor 

requerido atende aos princípios norteadores das contratações realizadas 

às expensas do Poder Público, razão pela qual acolho a justificativa para 

apresentação de apenas um orçamento. Assim, defiro o sequestro de 

numerário em face do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 57.760,00 

(cinquenta e sete mil e setecentos e sessenta reais) para custear a 

realização da CIRURGIA DE ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR DOIS 

NIVEIS, para a parte requerente IZABEL NIVANA ALVES NASCIMENTO. 

Após efetivação da ordem de bloqueio, via BacenJud, junte-se o 

respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, 

transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. 

Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se o alvará em 

favor do fornecedor, conforme apontado pela parte autora. Expedido o 

alvará, intime-se a parte autora a agendar a cirurgia, bem como para que 

apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a 

realização. Com a juntada da nota fiscal, bem como nos termos do artigo 

11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista 

à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. 

Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000402-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZULMARA DA SILVA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000402-43.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA ZULMARA DA SILVA 

DE CAMARGO REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

Tendo em vista a manifestação do requerido acerca da impossibilidade de 

fornecer os medicamentos para autora e que já há bloqueio efetuado nos 

autos para assegurar a aquisição da medicação, DETERMINO A 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LIBERAÇÃO DO VALOR DE R$388,06 

(trezentos e oitenta e oito reais e seis centavos) para dispensação de 02 

(duas) caixas do medicamento JANUMET 50/1000 mg, para a requerente 

MARIA ZULMARA DA SILVA DE CAMARGO. Expedido o alvará, intime-se 

a parte autora a retirar o medicamento, bem como para que apresente a(s) 

nota(s) fiscal(is) pertinente(s), no prazo de até 10 (dez) dias, após a 

aquisição do produto. Cumpra-se com urgência, servindo a presente 

decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 16 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001447-14.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLNEI LORENZZON OAB - MT23080/O (ADVOGADO(A))

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ELTON BARALDI (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001447-14.2020.8.11.0037. REQUERENTE: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA 

RIBEIRO DE MEDEIROS REQUERIDO: ELTON BARALDI, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO c/c COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, proposta por ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO DE 

MEDEIROS em face do ELTON BARALDI, ambos qualificados na petição 

inicial. A parte autora requereu a concessão de tutela antecipada para o 

fim de determinar que o Requerido ELTON BARALDI efetuasse a 

pagamento das taxas cobradas pelo DETRAN e pelo Estado 

(licenciamento, seguro DPVAT, IPVA, multas) e providenciasse a 

transferência imediata do veículo automotor I/GM TRACKER 2.0, placa 

NJL4589, RENAVAM 00984231331, FABRICAÇÃO/MODELO 2008/2008, 

CHASSI 8AG116DJ08R213770, cor Preta, para o seu nome . DOS FATOS 

Relata a Reclamante, na petição inicial, que em 2014 efetuou a venda do 

referido veículo ao Reclamado pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Afirma que a documentação do veículo se encontrava devidamente 

adimplida até o momento da entrega (2014). Aponta que realizou várias 

tratativas para que o reclamado efetuasse a transferência do veículo, o 

que não ocorreu até o presente momento, deixando as dívidas em nome 

da parte autora, que não é mais a proprietária do bem, desde 2015 (IPVA, 

seguro DPVAT, licenciamento obrigatório, parcelamentos e multas), 

inclusive gerando protesto em seu nome. Argumenta que entrou em 

contato diversas vezes com a parte requerida para que resolvesse as 

pendências (conversas via WhatsApp), contudo o mesmo apenas 

protelou a resolução da lide. Além disso, alega que o requerido realizou 

parcelamentos dos débitos junto ao SEFAZ que não foram quitadas. 

Sustenta que o reclamado ainda está em posse do veículo em pauta. 

Vieram os seguintes documentos: Certificado do Veículo (Id. 30368556); 

Certidão Positiva (Id. 30368559); Ata Notarial com prints das conversas do 

WhatsApp (Id. 30368570); Parcelamentos Licenciamento e IPVA (Id. 

30368572); Comprovante de Protesto (Id. 30368576 e 30368585); Guia 

IPVA em dívida ativa (Id. 30368587) e demais documentos indispensáveis 

à propositura desta ação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. O 

artigo 3º da Lei 12.153/2009 prevê que o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar danos de difícil ou de 

incerta reparação. Preleciona o artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Consigno que a autora subsidiou sua 

pretensão liminar em acordo verbal entre as partes. No entanto, mesmo 

que o contrato tenha sido verbal é possível verificar, nos prints das 

conversas do aplicativo WhatsApp entre o cônjuge da Reclamante e o 

Reclamado, que este não efetuou a transferência da propriedade do 

veículo Tracker após a compra, mesmo estando em sua posse. No 

entanto, verifico que a reclamante não comunicou ao DETRAN sobre a 

referida venda. O Código de Trânsito Brasileiro prescreve o seguinte: “Art. 

134 No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá 

encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo 

de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de 

propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação” (sem destaque no original). 

Desta forma, entendo demonstrada a aparência do direito invocado, 

contudo, a autora permanece como responsável solidário pelas multas e 

demais encargos, até a data desta decisão, que servirá como 

comunicação da venda. Além disso, percebo que, nas imagens 10 a 13 

(prints conversa WhatsApp), o reclamado se comprometeu a quitar os 

IPVAs do automóvel desde 2015, entretanto não honrou com sua palavra. 

Ademais, analisando todas as 15 imagens trazidas, percebo que houve 

constante cobrança da parte autora para que o réu adimplisse as dívidas 

geradas desde 2015 em nome da reclamante (IPVA, seguro DPVAT, 

licenciamento obrigatório, parcelamentos e multas), o que não ocorreu. 

Diante disso, o deferimento da liminar é medida que deve ser adotada ao 

caso em concreto. O perigo da demora decorre da possibilidade de a 

autora permanecer sujeito a dívidas veiculares, multas e encargos fiscais 

indefinidamente, além de ser inscrita na dívida ativa do Estado, com 

potencial comprometimento dos seus atos da vida civil. Ademais, não vejo 

perigo de irreversibilidade, tendo em vista que a cobrança do débito e a 

retificação dos registros poderão ser realizadas a qualquer momento, 

após precauções e de forma segura, com a consequente cobrança a que 
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a Fazenda Pública julga ter direito. Ante o exposto, preenchidos os 

requisitos legais, DEFIRO a Tutela Antecipada e DETERMINO que o 

Requerido ELTON BARALDI providencie IMEDIATAMENTE a transferência 

do veículo automotor I/GM TRACKER 2.0, placa NJL4589, RENAVAM 

00984231331, FABRICAÇÃO/MODELO 2008/2008, CHASSI 

8AG116DJ08R213770, cor Preta, para seu nome, bem como pague 

TODAS as dívidas em aberto de IPVA, Seguro DPVAT, Licenciamento 

Obrigatório, multas e parcelamentos do referido veículo referentes aos 

anos de 2015 até 2020, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de multa 

diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil 

Reais). Consigno que retifiquei a autuação de ofício para incluir o ESTADO 

DE MATO GROSSO e o DETRAN MT no polo passivo da demanda, uma vez 

que as obrigações pleiteadas neste processo atingem os dois entes 

públicos. Desta forma, DETERMINO ao Estado de Mato Grosso a obrigação 

de não fazer, consistente na abstenção de efetuar bloqueios na emissão 

de certidão negativa, que tenham origem no veículo I/GM TRACKER 2.0, 

Placa NJL4589, Renavam 00984231331, Fabricação/Modelo 2008/2008, 

Chassi 8AG116DJ08R213770, cor Preta, a partir do ano de 2015. 

Determino que o DETRAN/MT se abstenha de efetuar qualquer cobrança 

ou registro de pontos na carteira da autora, em decorrência de fatos 

geradores que venham a ocorrer após a citação (que servirá como 

comunicado da venda), desde que originadas no automóvel acima 

especificado. Deixo de designar audiência de conciliação, visto que, 

invariavelmente, a fazenda pública não demonstra interesse em conciliar, 

o que faço nos termos do seguinte enunciado: “Enunciado 1. A critério do 

juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa.” (Aprovado XIII Encontro. Cuiabá). 

Cite(m)-se o(s) requerido(s) dos termos da ação, observando-se o 

regramento específico para a Fazenda Pública (que deverá ocorrer na 

pessoa do representante legal, conforme art. 75 do CPC), pela via 

eletrônica disponibilizada (inclusive em relação ao particular, se possível), 

para, querendo, apresentar(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos aduzidos na 

exordial (art. 344 do CPC). Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a parte autora poderá 

impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser intimada para tanto. 

Registro que todos os réu(s) deverá(ão) fornecer ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública a documentação de que disponha para o esclarecimento 

da causa, apresentando-a com a contestação, bem como que não haverá 

prazos diferenciados (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009). Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, inclusive de 

comunicação ao DETRAN da venda do veículo I/GM TRACKER 2.0, Placa 

NJL4589, Renavam 00984231331, Fabricação/Modelo 2008/2008, Chassi 

8AG116DJ08R213770, cor Preta, conforme dados constantes da petição 

inicial. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001693-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE SPAGNOLO MONTANHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001693-15.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MATILDE SPAGNOLO 

MONTANHER EXECUTADO: OI S/A Vistos, Verifica-se que os presentes 

autos estão em fase de cumprimento da sentença, contudo, a parte 

executada está em recuperação judicial, cuja ação tramita perante o Juízo 

da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos autos n.º 

0203711-65.2016.8.19.0001. Entendo que o fato gerador do evento 

danoso é que determina se o crédito será de natureza concursal ou 

extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do 

STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

considerando que o evento danoso se deu em momento posterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial ocorrida em 

20/06/2016, a natureza do crédito é extraconcursal. No que se refere aos 

créditos extraconcursais, as ações prosseguirão perante o Juízo de 

origem até que se apure o valor efetivamente devido ao credor. Na 

execução, contudo, os atos de constrição devem ser autorizados pelo 

Juízo recuperacional, nos termos da jurisprudência do STJ: "Compete ao 

Juízo da recuperação judicial tomar todas as medidas de constrição e de 

venda de bens integrantes do patrimônio da empresa sujeitos ao plano de 

recuperação judicial, uma vez aprovado o referido plano; cabendo-lhe, 

ainda, a constatação do caráter extraconcursal de crédito discutido nos 

autos de ação de execução. No normal estágio da recuperação judicial, 

não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples 

decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 

11.101/2005. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no CC 

141719-MG, 2ª Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 27.04.2016, 

p. em 02.05.2016). Assim, considerando que a parte executada 

concordou com o valor indicado pela parte exequente no evento 

n°29235135, expeça-se ofício à 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ comunicando a necessidade de pagamento do crédito 

extraconcursal no valor de R$ 8.884,07 (oito mil, oitocentos e oitenta e 

quatro reais e sete centavos) em favor da parte exequente, cujos dados 

bancários foram indicados no evento n°29235135. Após, determino o 

arquivamento do feito com baixa, pois desnecessário manter o processo 

em aberto para cumprimento da providência acima. Primavera do Leste/MT, 

17 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-85.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSILENE DIAS LUIZ ALBERTINE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000330-85.2020.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: JUSILENE DIAS LUIZ 

ALBERTINE Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo celebrado entre FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BARALDI E CIA LTDA - EPP e JUSILENE DIAS LUIZ ALBERTINE, 
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noticiado nos autos em ID. n°30367848. Em consequência, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Deixo de deliberar sobre a expedição de alvará, uma vez que o 

acordo prevê que o pagamento será realizado no estabelecimento 

comercial da reclamante. Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera 

do Leste – MT, 16 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-71.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000318-71.2020.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: ADRIANA BUENO 

Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo celebrado entre FERNANDA CASTELINI ANTUNES 

BARALDI E CIA LTDA - EPP e ADRIANA BUENO, noticiado nos autos em ID. 

n°30349983. Em consequência, julgo extinto o presente processo em 

conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de 

deliberar sobre a expedição de alvará, uma vez que o acordo prevê que o 

pagamento será realizado no estabelecimento comercial da reclamante. 

Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 16 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-61.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDINEI APARECIDA ARAUJO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000351-61.2020.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: ZILDINEI APARECIDA 

ARAUJO BORGES Vistos, A petição de ID. n° 29516080 requereu a 

extinção do processo. Homologo a desistência da presente ação para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por força da 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Cancele-se 

audiência designada para o dia 23 de março de 2020, às 14h20min. 

Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. Primavera do 

Leste/MT, 16 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007478-84.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON LUIZ BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007478-84.2019.8.11.0037. REQUERENTE: CLEITON LUIZ BORGES 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus 

efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre CLEITON LUIZ 

BORGES, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. e UNIC 

EDUCACIONAL LTDA, noticiado nos autos em ID. nº 29360590. Em 

consequência, julgo extinto o presente processo em conformidade com o 

art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de deliberar sobre a expedição 

de alvará, uma vez que o acordo prevê a quitação mediante depósito na 

conta da procuradora do Reclamante. Publicado e registrado no Sistema 

PJE. Primavera do Leste – MT, 16 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002973-50.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICENA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1002973-50.2019.811.0037 Reclamante: LAURICENA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA Reclamados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, 

parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. 

DECIDO. O processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de 

outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, 

com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, 

bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Breve 

síntese processual. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta 

por LAURICENA RODRIGUES DE OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, visando, 

inicialmente, tutela antecipada para obter o fornecimento do medicamento 

IMUNOGLOBINA HUMANA, com cinco gramas em cada frasco, sendo 

necessário cinco frascos por dia, totalizando 25 (vinte e cinco) frascos, 

bem como demais tratamentos necessários decorrentes da doença (Inicial 

- Id. 20484592). Foi deferida tutela antecipada em desfavor das partes 

Reclamadas para o fornecimento do medicamento pleiteado no prazo de 

dez horas, bem como para a realização dos demais tratamentos 

posteriores que se fizerem necessários, desde que acompanhada de 

justificativa médica e que não ultrapasse o teto do Juizado Especial da 

Fazenda (Id. 20536288). Transcorrido o prazo sem cumprimento voluntário 

da decisão, foi deferido sequestro do numerário correspondente ao valor 

para aquisição dos medicamentos, somente em face do Estado de Mato 

Grosso (Id. 20606767). A parte Reclamante anexou Nota Fiscal 

comprovando a aquisição e retirada do medicamento (Id. 21354214), 

sendo expedido alvará para liberação do valor total para zerar a conta 

vinculada a este feito em benefício do Estado de Mato Grosso (Id. 

21424042). Intimado a manifestar quanto à prestação de contas realizada 

pela parte Reclamante, o Estado de Mato Grosso nada requereu. O Estado 

de Mato Grosso apresentou contestação no Id. 2082858 e o Município de 

Primavera do Leste apresentou no Id. 21996496. A parte Reclamante 

impugnou às contestações (Id. 22706185). O Ministério Público se 

manifestou pelo não acolhimento das preliminares e pela procedência do 

pedido, conforme Id. 23667744. Passo ao exame em conjunto das 

Preliminares e do Mérito, por se inter-relacionarem. Pois bem. 

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso alega ausência de interesse 

processual, por ser a saúde um direito social e não comportar pretensões 

individuais, bem como por comprometer os recursos públicos. Aduz 

também, que o Estado não pode desrespeitar as Leis Orçamentárias, sob 

pena de ilegalidade, defendendo a aplicação da teoria da reserva do 

possível e das “escolhas trágicas” como fundamento para impedir que o 

Poder Judiciário atue no campo dos direitos sociais. Ainda, sustenta que a 
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pretensão autoral compromete a isonomia e o acesso universal à saúde, 

por beneficiar um paciente em detrimento dos demais. Todavia, tais 

argumentos não merecem ser acolhidos. Primeiro, porque o Estado, a 

despeito de suas limitações orçamentárias, deve garantir o mínimo 

existencial, com a finalidade de conferir maior efetividade a determinados 

direitos sociais indispensáveis a uma vida digna. Segundo o Ministro do 

STF, Celso de Mello: “(...) a noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por 

implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 

3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização 

revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em 

ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade 

e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da 

plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o 

direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o 

direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o 

direito à segurança (ARE 639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (Grifei). 

Ademais, é unânime na jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva 

do possível não pode ser invocada quando comprometer o núcleo básico 

de um direito fundamental (o mínimo existencial). Nesse sentido: “(...) A 

cláusula da reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder 

Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a 

implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - 

encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo 

existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, 

emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana 

(ARE 639.337, Rel. Min. Celso de Mello)”. (Grifei). Portanto, o mínimo 

existencial deve ser compreendido como um complexo de direitos básicos 

a serem garantidos pelo Estado, com o fim de assegurar a existência 

digna da pessoa humana, não podendo ser inviabilizado. Segundo, dado 

que o direito à saúde é compreendido como um direito individual e coletivo. 

A dimensão individual do direito à saúde foi destacada pelo Ministro Celso 

de Mello, relator do AgR-RE n.º 271.286-8/RS, ao reconhecer o direito à 

saúde como um direito público subjetivo assegurado à generalidade das 

pessoas, que conduz o indivíduo e o Estado a uma relação jurídica 

obrigacional. A pretensão individual do direito à saúde visa justamente 

proteger o núcleo essencial desse direito frente à inércia do poder Público, 

o que não viola a isonomia e o acesso universal à saúde. De outra banda, 

o Município de Primavera do Leste defende, de forma preliminar, o 

reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, bem como no mérito pleiteia o 

reconhecimento da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso 

para o fornecimento de medicamento considerado de alto custo. Nesse 

ponto, importante ressaltar, que o STF reafirmou a responsabilidade 

solidária entre os entes federados quanto ao atendimento à saúde, em 

decorrência da competência comum fixada pela Carta Magna, conforme 

decisão proferida no RE 855.178 (com Repercussão Geral), cuja ementa: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou 

conjuntamente. (Min. Relator Luiz Fux) Portanto, deve ser reconhecida a 

responsabilidade solidária das partes Reclamadas, sendo que o pleito 

inicial já foi atendido por meio de tutela antecipada e do bloqueio das 

contas do Estado de Mato Grosso. O caso concreto. Verifica-se do 

Relatório Médico e do documento emitido pela UPA, os quais 

instrumentalizam o processo, que o fornecimento do medicamento 

pleiteado era necessário para salvaguardar à saúde da parte Reclamante 

(com 61 anos de idade), pois estava internada na referida unidade 

hospitalar com uma piora do quadro neurológico. Ademais, o medicamento 

IMUNOGLOBINA HUMANA 5g, por ser de elevado custo e não ser 

dispensado pelo SUS, deve ser fornecido pelos entes públicos, para 

garantia dos preceitos constitucionais, especialmente da dignidade da 

pessoa humana e do direito à saúde. Por outro lado, importante destacar 

que não foi demonstrado pelas Reclamadas qualquer fato ou circunstância 

que obstasse o pleito autoral. Do dispositivo. Ante o exposto, com fulcro 

no artigo 196 da Constituição Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pelo NÃO acolhimento das preliminares alegadas 

pelas partes Reclamadas, bem como OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos autorais averbados nos autos para reconhecer a 

responsabilidade solidária entre as Reclamadas quanto à obrigação de 

fornecer o medicamento nos termos da inicial e demais tratamentos 

posteriores decorrentes da doença que se fizerem necessários desde 

que devidamente justificados, pelo que confirmo a tutela de urgência 

deferida. Consigno que a tutela jurisdicional alcançou o seu objetivo, 

conforme se denota dos autos, sendo que a parte Reclamante anexou 

nota fiscal e o Estado de Mato Grosso foi intimado da prestação de 

contas. Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente projeto 

à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do 

art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a 

sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. Serve 

a presente como carta precatória, carta, mandado de intimação, ofício, 

conforme dados constantes nos autos. Primavera do Leste/MT, 15 de 

março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Primavera do 

Leste-MT, 17 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002278-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE PEREIRA AMORIM (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1002278-33.2018.811.0037 Exequente: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Executada: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, 

e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, o qual alega excesso de execução em virtude da 

ilegalidade na aplicação do percentual de juros de 1% a.m., bem como 

inexigibilidade da obrigação diante da impossibilidade de pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência pelo Município à Defensoria 

Pública do Estado (ID. 26644348). A Defensoria Pública do Estado 

requereu o cumprimento da decisão de segundo grau, visando o 

recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em razão 

do improvimento do Recurso Inominado interposto pela parte Executada 

(Inicial - Id. 25608738). A decisão de segundo grau condenou a parte 

Executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no 

importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme voto (ID. 

24095663). A parte Exequente apresentou cálculo do valor executado, 

corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E e acrescido de juros de 1% 

a.m. até o dia 30/10/2019, perfazendo o montante de R$ 1.212,00 (mil 

duzentos e doze reais), vide ID. 25608738. Passo ao exame das 

Alegações. Excesso de Execução. Sustenta a parte Executada que o 

percentual de 1% a.m. referente aos juros de mora não poderia ser 

aplicado em desfavor da Fazenda Pública, mas sim o de 0,5 % a.m. 

consoante determina a Lei n° 11.960/09 e a jurisprudência pátria. No 

entanto, o § 2º do art. 535, do CPC dispõe que: “Quando se alegar que o 

exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à 

resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que 

entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. No caso em 

apreço, embora a parte Executada tenha alegado excesso de execução, 

NÃO declarou o valor que entende correto, razão pela qual não merece 

acolhimento sua arguição. Inexigibilidade da Obrigação. A parte Executada 

defende a impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência pelo Município à Defensoria Pública, por ser um órgão com 

autonomia administrativa e financeira, possuindo competência para 

elaborar sua própria proposta orçamentária, o que tornaria ilegítimo o 

recebimento de honorários advocatícios. Sobre o tema, o art. 4°, XXI, da 

Lei Complementar 80/94, com redação dada pela Lei Complementar 132/09: 

“Art. 4° - São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: 

[...] XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de 
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sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, 

destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, 

exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação 

profissional de seus membros e servidores”. A citada norma organizou a 

Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e Territórios e prescreveu 

normas gerais para sua organização nos Estados, permitindo a cobrança 

de honorários advocatícios de sucumbência decorrentes de sua atuação, 

inclusive contra quaisquer entes públicos. Nesse ponto, importante 

ressaltar a única ressalva quanto à aplicação desta norma, de acordo com 

o enunciado da Súmula 421 do STJ: “os honorários advocatícios não são 

devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de 

direito público à qual pertença”. Diante da relevância do assunto, o STF, 

por meio de decisão do Min. Roberto Barroso, reconheceu a repercussão 

geral no RE1140005, o qual possui parecer favorável da PGR, no sentido 

de vedar à Defensoria Pública a cobrança de honorários advocatícios 

sucumbenciais apenas quando em desfavor da pessoa jurídica a qual 

pertença, por existir confusão entre credor e devedor já que ambas estão 

vinculadas ao mesmo ente federativo. No caso dos autos, trata-se de 

cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais pela Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso em face do Município de Primavera do 

Leste. Portanto, inexistente qualquer vínculo entre os sujeitos, sendo o 

credor (Defensoria Pública) órgão autônomo do Estado. Desta feita, 

também não deve prosperar esta alegação. Do dispositivo. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, I, e art. 534 e seguintes do Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação ao 

cumprimento de sentença. Expeça-se requisição de pequeno valor para o 

pagamento da obrigação no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do 

art. 13, I, da Lei 12.153/09. Sem custas e honorários, com base nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os 

efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 

12.153/09. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. 

Transitada em julgado, cumpra-se. Serve a presente como carta 

precatória, carta, mandado de intimação, ofício, conforme dados 

constantes nos autos. Primavera do Leste/MT, 15 de março de 2020. 

Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 17 de 

março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004764-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAROL APARECIDA DO CARMO FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1004764-54.2019.811.0037 Reclamante: KAROL APARECIDA DO CARMO 

FREITAS Reclamados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, 

parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. 

DECIDO. O processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de 

outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, 

com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, 

bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Breve 

síntese processual. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta 

por KAROL APARECIDA DO CARMO FREITAS em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, visando, 

inicialmente, tutela antecipada para obter o fornecimento de 240 (duzentos 

e quarenta ) comprimidos do medicamento ROVAMICINA 1,5 MUI, sendo 

necessário para tratamento durante sessenta dias, bem como demais 

tratamentos necessários decorrentes da doença (Inicial - Id. 22594852). 

Foi deferida tutela antecipada em desfavor das partes Reclamadas para o 

fornecimento do medicamento pleiteado no prazo de cinco dias, bem como 

para a realização dos demais tratamentos posteriores que se fizerem 

necessários, desde que acompanhada de justificativa médica e que não 

ultrapasse o teto do Juizado Especial da Fazenda (Id. 22949265). 

Transcorrido o prazo sem cumprimento voluntário da decisão, foi deferido 

sequestro do numerário correspondente ao valor para aquisição dos 

medicamentos, somente em face do Estado de Mato Grosso (Id. 

24715466). A parte Reclamante anexou Nota Fiscal comprovando a 

aquisição e retirada de apenas parte do medicamento, não sendo mais 

necessário seu uso em razão da superveniência do parto da gestante (Id. 

25538875). A Farmácia Ultra Popular depositou judicialmente o saldo 

remanescente do que lhe foi transferido inicialmente (Id. 29524483), NÃO 

sendo expedido alvará para liberação do valor total para zerar a conta 

vinculada a este feito em benefício do Estado de Mato Grosso. O Estado 

de Mato Grosso apresentou contestação no Id. 24009355 e o Município de 

Primavera do Leste apresentou no Id. 24899728. Passo ao exame em 

conjunto das Preliminares e do Mérito, por se inter-relacionarem. Pois bem. 

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso alega ausência de interesse 

processual, por ser a saúde um direito social e não comportar pretensões 

individuais, bem como por comprometer os recursos públicos. Aduz 

também, que o Estado não pode desrespeitar as Leis Orçamentárias, sob 

pena de ilegalidade, defendendo a aplicação da teoria da reserva do 

possível e das “escolhas trágicas” como fundamento para impedir que o 

Poder Judiciário atue no campo dos direitos sociais. Ainda, sustenta que a 

pretensão autoral compromete a isonomia e o acesso universal à saúde, 

por beneficiar um paciente em detrimento dos demais. Todavia, tais 

argumentos não merecem ser acolhidos. Primeiro, porque o Estado, a 

despeito de suas limitações orçamentárias, deve garantir o mínimo 

existencial, com a finalidade de conferir maior efetividade a determinados 

direitos sociais indispensáveis a uma vida digna. Segundo o Ministro do 

STF, Celso de Mello: “(...) a noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por 

implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 

3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização 

revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em 

ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade 

e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da 

plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o 

direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o 

direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o 

direito à segurança (ARE 639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (Grifei). 

Ademais, é unânime na jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva 

do possível não pode ser invocada quando comprometer o núcleo básico 

de um direito fundamental (o mínimo existencial). Nesse sentido: “(...) A 

cláusula da reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder 

Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a 

implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - 

encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo 

existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, 

emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana 

(ARE 639.337, Rel. Min. Celso de Mello)”. (Grifei). Portanto, o mínimo 

existencial deve ser compreendido como um complexo de direitos básicos 

a serem garantidos pelo Estado, com o fim de assegurar a existência 

digna da pessoa humana, não podendo ser inviabilizado. Segundo, dado 

que o direito à saúde é compreendido como um direito individual e coletivo. 

A dimensão individual do direito à saúde foi destacada pelo Ministro Celso 

de Mello, relator do AgR-RE n.º 271.286-8/RS, ao reconhecer o direito à 

saúde como um direito público subjetivo assegurado à generalidade das 

pessoas, que conduz o indivíduo e o Estado a uma relação jurídica 

obrigacional. A pretensão individual do direito à saúde visa justamente 

proteger o núcleo essencial desse direito frente à inércia do poder Público, 

o que não viola a isonomia e o acesso universal à saúde. De outra banda, 

o Município de Primavera do Leste defende, de forma preliminar, o 

reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, bem como no mérito pleiteia o 

reconhecimento da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso 

para o fornecimento de medicamento considerado de alto custo. Nesse 

ponto, importante ressaltar, que o STF reafirmou a responsabilidade 

solidária entre os entes federados quanto ao atendimento à saúde, em 

decorrência da competência comum fixada pela Carta Magna, conforme 

decisão proferida no RE 855.178 (com Repercussão Geral), cuja ementa: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou 
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conjuntamente. (Min. Relator Luiz Fux). Portanto, deve ser reconhecida a 

responsabilidade solidária das partes Reclamadas, sendo que o pleito 

inicial foi atendido por meio de tutela antecipada e bloqueio das contas do 

Estado de Mato Grosso. O caso concreto. Verifica-se do Relatório Médico, 

Atestados e Parecer do NAT, os quais instrumentalizam o processo, que o 

fornecimento do medicamento pleiteado era necessário para salvaguardar 

à saúde da parte Reclamante (na 31ª semana de gestação), pois estava 

acometida por uma doença grave (toxoplasmose) que poderia prejudicar o 

desenvolvimento sadio do feto. Ademais, o medicamento ROVAMICINA, 

por ser de elevado custo e não ser dispensado pelo SUS, deve ser 

fornecido pelo poder público para garantia dos preceitos constitucionais, 

especialmente da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. Por 

outro lado, importante destacar que não foi demonstrado pelas 

Reclamadas qualquer fato ou circunstância que obstasse o pleito autoral. 

Do dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 196 da Constituição 

Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo 

NÃO acolhimento das preliminares alegadas pelas partes Reclamadas, 

bem como OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais averbados nos 

autos para reconhecer a responsabilidade solidária entre as Reclamadas 

quanto à obrigação de fornecer o medicamento nos termos da inicial e 

demais tratamentos posteriores decorrentes da doença que se fizerem 

necessários desde que com prévia justificativa médica, pelo que confirmo 

a tutela de urgência deferida. Consigno que a tutela jurisdicional alcançou 

o seu objetivo, conforme se denota dos autos, sendo que a parte 

Reclamante anexou nota fiscal, restando saldo a ser levantado em favor 

do Estado de Mato Grosso. Seja expedido alvará em favor do Estado de 

Mato Grosso a fim de zerar a conta judicial vinculada ao processo, 

intimando-o da prestação de contas. Sem custas e honorários, com base 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os 

efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 

12.153/09. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. 

Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, 

depois das baixas necessárias. Serve a presente como carta precatória, 

carta, mandado de intimação, ofício, conforme dados constantes nos 

autos. Primavera do Leste/MT, 15 de março de 2020. Diogo Trindade 

Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 17 de março de 2.020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002264-15.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDINHO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1002264-15.2019.811.0037 Reclamante: EDINHO PEREIRA DA SILVA 

Reclamados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, 

e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo 

está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Breve síntese processual. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por EDINHO PEREIRA 

DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE, visando, inicialmente, tutela antecipada para 

obter o fornecimento de cadeira de rodas motorizada, bem como demais 

tratamentos necessários decorrentes (Inicial - Id. 18499785). Foi deferida 

tutela antecipada em desfavor das partes Reclamadas para o 

fornecimento da cadeira de rodas motorizada no prazo de vinte dias, bem 

como para a realização dos demais tratamentos que se fizerem 

necessários (Id. 20167155). Transcorrido o prazo sem cumprimento 

voluntário da decisão, foi deferido sequestro do numerário 

correspondente ao valor para aquisição da cadeira de rodas motorizada, 

somente em face do Estado de Mato Grosso (Id. 21929436). A parte 

Reclamante anexou Nota Fiscal comprovando a aquisição do objeto (Id. 

224151120), sendo intimado o Estado de Mato Grosso para manifestar 

sobre a prestação de contas (Id. 22463967), porém nada requereu. O 

Estado de Mato Grosso apresentou contestação no Id. 20451794 e o 

Município de Primavera do Leste apresentou no Id. 21437894. A parte 

Reclamante impugnou às contestações (Id. 24434883). O Ministério Público 

se manifestou pelo não acolhimento das preliminares e pela procedência 

do pedido, conforme Id. 25424340. Passo ao exame em conjunto das 

Preliminares e do Mérito, por se inter-relacionarem. Pois bem. 

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso alega ausência de interesse 

processual, por ser a saúde um direito social e não comportar pretensões 

individuais, bem como por comprometer os recursos públicos. Aduz 

também, que o Estado não pode desrespeitar as Leis Orçamentárias, sob 

pena de ilegalidade, defendendo a aplicação da teoria da reserva do 

possível e das “escolhas trágicas” como fundamento para impedir que o 

Poder Judiciário atue no campo dos direitos sociais. Ainda, sustenta que a 

pretensão autoral compromete a isonomia e o acesso universal à saúde, 

por beneficiar um paciente em detrimento dos demais. Todavia, tais 

argumentos não merecem ser acolhidos. Primeiro, porque o Estado, a 

despeito de suas limitações orçamentárias, deve garantir o mínimo 

existencial, com a finalidade de conferir maior efetividade a determinados 

direitos sociais indispensáveis a uma vida digna. Segundo o Ministro do 

STF, Celso de Mello: “(...) a noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por 

implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 

3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização 

revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em 

ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade 

e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da 

plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o 

direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o 

direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o 

direito à segurança (ARE 639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (Grifei). 

Ademais, é unânime na jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva 

do possível não pode ser invocada quando comprometer o núcleo básico 

de um direito fundamental (o mínimo existencial). Nesse sentido: “(...) A 

cláusula da reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder 

Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a 

implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - 

encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo 

existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, 

emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana 

(ARE 639.337, Rel. Min. Celso de Mello)”. (Grifei). Portanto, o mínimo 

existencial deve ser compreendido como um complexo de direitos básicos 

a serem garantidos pelo Estado, com o fim de assegurar a existência 

digna da pessoa humana, não podendo ser inviabilizado. Segundo, dado 

que o direito à saúde é compreendido como um direito individual e coletivo. 

A dimensão individual do direito à saúde foi destacada pelo Ministro Celso 

de Mello, relator do AgR-RE n.º 271.286-8/RS, ao reconhecer o direito à 

saúde como um direito público subjetivo assegurado à generalidade das 

pessoas, que conduz o indivíduo e o Estado a uma relação jurídica 

obrigacional. A pretensão individual do direito à saúde visa justamente 

proteger o núcleo essencial desse direito frente à inércia do poder Público, 

o que não viola a isonomia e o acesso universal à saúde. De outra banda, 

o Município de Primavera do Leste defende, de forma preliminar, o 

reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, bem como no mérito pleiteia o 

reconhecimento da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso 

para o fornecimento de medicamento considerado de alto custo. Nesse 

ponto, importante ressaltar, que o STF reafirmou a responsabilidade 

solidária entre os entes federados quanto ao atendimento à saúde, em 

decorrência da competência comum fixada pela Carta Magna, conforme 

decisão proferida no RE 855.178 (com Repercussão Geral), cuja ementa: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou 

conjuntamente. (Min. Relator Luiz Fux). Portanto, deve ser reconhecida a 

responsabilidade solidária das partes Reclamadas, sendo que o pleito 

inicial foi atendido por meio de tutela antecipada e bloqueio das contas do 
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Estado de Mato Grosso. O caso concreto. Verifica-se do Relatório Médico 

e demais documentos que instrumentalizam o processo, que a aquisição 

da cadeira de rodas motorizada era necessária para salvaguardar à 

saúde da parte Reclamante (com evolução de sua patologia em razão da 

ausência do referido instrumento), bem como para assegurar uma melhor 

qualidade de vida ao paciente portador de TETRAPLEGIA não 

especificada. Ademais, a cadeira de rodas motorizada, por ser de elevado 

custo e não ser dispensado pelo SUS, deve ser fornecida pelo poder 

público para garantia dos preceitos constitucionais, especialmente da 

dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. Ressalta-se, que a 

parte Reclamante aguardava há mais de 02 anos o fornecimento do 

equipamento junto ao SUS, sem obter qualquer resposta positiva. Por outro 

lado, importante destacar que não foi demonstrado pelas Reclamadas 

qualquer fato ou circunstância que obstasse o pleito autoral. Do 

dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 196 da Constituição 

Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo 

NÃO acolhimento das preliminares alegadas pelas partes Reclamadas, 

bem como OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais averbados nos 

autos para reconhecer a responsabilidade solidária entre as Reclamadas 

quanto à obrigação de fornecer a cadeira de rodas motorizada e demais 

tratamentos necessários desde que com prévia justificativa médica, pelo 

que confirmo a tutela de urgência deferida. Consigno que a tutela 

jurisdicional alcançou o seu objetivo, conforme se denota dos autos, 

sendo que a parte Reclamante anexou nota fiscal e o Estado de Mato 

Grosso foi intimado da prestação de contas. Sem custas e honorários, 

com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para 

que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 

27 da Lei 12.153/09. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. 

Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, 

depois das baixas necessárias. Serve a presente como carta precatória, 

carta, mandado de intimação, ofício, conforme dados constantes nos 

autos. Primavera do Leste/MT, 15 de março de 2020. Diogo Trindade 

Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 17 de março de 2.020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003052-29.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE VEIGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1003052-29.2019.811.0037 Reclamante: IRENE VEIGA Reclamados: 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com fundamento 

no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, 

todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está 

suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Breve síntese processual. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por IRENE VEIGA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SANTO 

ANTONIO DO LESTE, visando, inicialmente, tutela antecipada para obter o 

fornecimento de 24 (vinte e quatro) ampolas do medicamento 

OMALIZUMBABE 150mg (XOLAIR), sendo necessário para tratamento 

durante doze meses, bem como demais tratamentos necessários 

decorrentes da doença (Inicial - Id. 20561069). Foi deferida tutela 

antecipada em desfavor das partes Reclamadas para o fornecimento do 

medicamento pleiteado no prazo de quinze dias, bem como para a 

realização dos demais tratamentos posteriores que se fizerem 

necessários (Id. 20712553). Transcorrido o prazo sem cumprimento 

voluntário da decisão, foi deferido sequestro do numerário 

correspondente ao valor para aquisição de doze ampolas do medicamento 

(seis meses de tratamento), somente em face do Estado de Mato Grosso 

(Id. 21930053). A parte Reclamante anexou Nota Fiscal comprovando a 

aquisição e retirada do medicamento (Id. 22444230). Intimado sobre a 

prestação de contas (Id. 22567430), o Estado de Mato Grosso nada 

requereu. O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no Id. 

20827882 e o Município de Santo Antonio do Leste apenas apresentou 

manifestação no Id. 21821264. Passo ao exame do Mérito, por inexistir 

preliminares. Pois bem. o Estado de Mato Grosso alega que a parte 

Reclamante não comprovou os requisitos necessários para o 

fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, conforme decisão 

do STJ sobre o tema. Segundo o STJ, em decisão paradigma: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 

DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES 

DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER 

EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 

(...). 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a 

presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio 

de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico 

que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 

medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, 

dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar 

com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na 

ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro 

não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. 

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156 - RJ (2017/0025629-7). Superior 

Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Julgado em: 

25/04/2018). (Grifei). Analisando os documentos que instruem o presente 

processo, verifica-se que foi anexado Receituário Médico, devidamente 

expedido por médico habilitado, o qual informa que foi tentado outros 

tratamentos por meio dos medicamentos fornecidos pelo SUS, porém 

todos restaram infrutíferos. Por essa razão, foi solicitado tratamento por 

meio do medicamento OMALIZUMBABE. Ademais, o Parecer Técnico 

emitido pelo NAT (Id. 20586264) bem esclarece que o tratamento por meio 

do medicamento solicitado é adequado ao caso, ressaltando que ele 

possui registro na ANVISA. Com relação à condição financeira da parte 

Reclamante, é latente, até prova em contrário, a sua condição de baixa 

renda, pois patrocinada pela Defensoria Pública, tendo apresentada 

declaração de sua hipossuficiência, bem como anexada conta de luz, cujo 

valor mensal é de R$ 89,09 reais, característica marcante de um núcleo 

familiar de classe baixa. Por essas razões, ao contrário do que sustenta o 

Estado de Mato Grosso, percebe-se que os requisitos exigidos pelo STJ 

estão todos preenchidos. Aduz também, que o Estado não pode 

desrespeitar as Leis Orçamentárias, sob pena de ilegalidade, defendendo 

a aplicação da teoria da reserva do possível e das “escolhas trágicas” 

como fundamento para impedir que o Poder Judiciário atue no campo dos 

direitos sociais. Ainda, sustenta que a pretensão autoral compromete a 

isonomia e o acesso universal à saúde, por beneficiar um paciente em 

detrimento dos demais. Todavia, tais argumentos também não merecem 

ser acolhidos. Primeiro, porque o Estado, a despeito de suas limitações 

orçamentárias, deve garantir o mínimo existencial, com a finalidade de 

conferir maior efetividade a determinados direitos sociais indispensáveis a 

uma vida digna. Segundo o Ministro do STF, Celso de Mello: “(...) a noção 

de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados 

preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um 

complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir 

condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à 

pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a 

prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição 

de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à 

proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à 

assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à 

segurança (ARE 639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (Grifei). Ademais, é 

unânime na jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível 

não pode ser invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito 

fundamental (o mínimo existencial). Nesse sentido: “(...) A cláusula da 

reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com 

o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de 

políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável 

limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, 

no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do 

postulado da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. 
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Min. Celso de Mello)”. (Grifei). Portanto, o mínimo existencial deve ser 

compreendido como um complexo de direitos básicos a serem garantidos 

pelo Estado, com o fim de assegurar a existência digna da pessoa 

humana, não podendo ser inviabilizado. Segundo, dado que o direito à 

saúde é compreendido como um direito individual e coletivo. A dimensão 

individual do direito à saúde foi destacada pelo Ministro Celso de Mello, 

relator do AgR-RE n.º 271.286-8/RS, ao reconhecer o direito à saúde 

como um direito público subjetivo assegurado à generalidade das 

pessoas, que conduz o indivíduo e o Estado à uma relação jurídica 

obrigacional. A pretensão individual do direito à saúde visa justamente 

proteger o núcleo essencial desse direito frente à inércia do poder Público, 

o que não viola a isonomia e o acesso universal à saúde. De outra banda, 

o Município de Santo Antonio do Leste apenas apresentou manifestação, 

ressaltando inconformismo com as decisões que compelem os entes ao 

pagamento de medicamentos não contemplados pelo SUS. Informou, 

contudo, que adotaria medidas para atendimento inicial da parte 

Reclamante, no entanto ressalvou que por questões financeiras e 

orçamentárias do município seria inviável custear a continuidade do 

tratamento se necessário, devendo compelir o Estado de Mato Grosso a 

custear a referida obrigação. Nesse ponto, importante ressaltar, que o 

STF reafirmou a responsabilidade solidária entre os entes federados 

quanto ao atendimento à saúde, em decorrência da competência comum 

fixada pela Carta Magna, conforme decisão proferida no RE 855.178 (com 

Repercussão Geral), cuja ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente. (Min. Relator Luiz Fux). Portanto, 

deve ser reconhecida a responsabilidade solidária das partes 

Reclamadas, sendo que o pleito inicial foi atendido por meio de tutela 

antecipada e bloqueio das contas do Estado de Mato Grosso. O caso 

concreto. Verifica-se do Relatório Médico, Receituário e Parecer do NAT, 

os quais instrumentalizam o processo, que o fornecimento do 

medicamento pleiteado era necessário para salvaguardar à saúde da 

parte Reclamante, que sofria com crises diárias decorrentes de 

URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. Assim, o medicamento pleiteado, 

OMALIZUMBABE, por ser de elevado custo e não ser dispensado pelo 

SUS, deve ser fornecido pelo poder público para garantia dos preceitos 

constitucionais, especialmente da dignidade da pessoa humana e do 

direito à saúde, bem como para propiciar uma melhor qualidade de vida. 

Ressalte-se que o pleito inicial foi para o fornecimento de 24 (vinte e 

quatro) ampolas, o que corresponderia ao tratamento durante doze 

meses, sendo que, embora concedida tutela antecipada, foi bloqueado das 

contas do Estado de Mato Grosso valor corresponde ao tratamento 

durante seis meses. Por outro lado, importante destacar que não foi 

demonstrado pelas Reclamadas qualquer fato ou circunstância que 

obstasse o pleito autoral. Do dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 196 da Constituição Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais averbados 

nos autos para reconhecer a responsabilidade solidária entre as 

Reclamadas quanto à obrigação de fornecer o medicamento nos termos 

da inicial e demais tratamentos posteriores decorrentes da doença que se 

fizerem necessários desde que com prévia justificativa médica, pelo que 

confirmo a tutela de urgência deferida. Consigno que a tutela jurisdicional 

alcançou o seu objetivo, conforme se denota dos autos, sendo que a 

parte Reclamante anexou nota fiscal e o Estado de Mato Grosso foi 

intimado da prestação de contas. Sem custas e honorários, com base nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os 

efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 

12.153/09. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. 

Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, 

depois das baixas necessárias. Serve a presente como carta precatória, 

carta, mandado de intimação, ofício, conforme dados constantes nos 

autos. Primavera do Leste/MT, 15 de março de 2020. Diogo Trindade 

Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 17 de março de 2.020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003071-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FRUTUOSO PUSCINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1003071-35.2019.811.0037 Reclamante: FRANCISCA FRUTUOSO 

PUSCINA Reclamados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, 

parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por 

FRANCISCA FRUTUOSO PUSCINA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, visando, inicialmente, 

tutela antecipada para obter a realização de exame BIÓPSIA PULMONAR 

GUIADA (Inicial - Id. 20568878). Foi deferida tutela antecipada em desfavor 

das partes Reclamadas (Id. 20711893), não chegando a ser efetivada. Foi 

informado pela Defensoria Pública do Estado que sobreveio o falecimento 

da parte Reclamante, ora assistida, conforme Certidão de Óbito anexada 

no Id. 24402001. Assim, considerando que o objeto da ação era a 

realização de exame médico em benefício da parte Reclamante, direito 

este personalíssimo e intransmissível, impõe-se a extinção do feito sem 

julgamento do mérito. Do dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

485, inciso IX, do Código de Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO do 

processo sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte 

Reclamante. Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente 

projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos 

termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e 

registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, 

cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas 

necessárias. Serve a presente como carta precatória, carta, mandado de 

intimação, ofício, conforme dados constantes nos autos. Primavera do 

Leste/MT, 15 de março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Primavera do Leste-MT, 17 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1000579-07.2018.8.11.0037 Reclamante: Jovelina Pereira da 

Silva Reclamada: Banco Pan S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Das preliminares: - Da conexão: Preliminarmente, o 

Reclamado sustentou que a presente demanda guarda conexão com o 

processo nº 1000125-61.2017.8.11.0037, o qual foi ajuizado pela 

Reclamante com o mesmo pedido de cunho indenizatório. Desta forma, a 

fim de evitar a prolação de decisões contraditórias acerca da mesma 

matéria, a financeira Ré pugnou para que os processos fossem reunidos 

para fins de julgamento simultâneo. Em que pesem os argumentos 

apresentados pelo Reclamado, entendo que os mesmos não comportam 

acolhimento, pois, após promover uma pesquisa prévia do mencionado 

processo nº 1000125-61.2017.8.11.0037 junto ao sistema PJE, este juízo 

constatou que o feito já se encontra devidamente sentenciado (artigo 55, § 
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1º, do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da 

inadmissibilidade do Procedimento do Juizado Especial Cível: Ainda como 

matéria preliminar, o Reclamado sustentou a necessidade de ser realizada 

uma perícia grafotécnica para fins de apurar a autenticidade da 

“assinatura” exarada no instrumento contratual. No entanto, por entender 

que a complexidade da referida prova não está em harmonia com os 

princípios norteadores do Juizado Especial, o Reclamado postulou pela 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Com a devida vênia às 

considerações supracitadas, entendo que as mesmas devem ser 

igualmente refutadas, pois, os documentos colacionados aos autos já se 

revelam suficientes para fins de auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, não havendo necessidade de ser produzida qualquer 

prova adicional. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A 

Reclamante esclareceu na petição inicial se tratar de uma pessoa idosa, 

bem como, que recebe a sua aposentadoria por meio de depósitos 

realizados na Caixa Econômica Federal e ainda, que devido ao fato do seu 

benefício estar sendo pago de forma reduzida, diligenciou até a 

Previdência Social para fins de solicitar um extrato dos empréstimos 

vinculados à sua pessoa. A Autora relatou que, para sua surpresa, 

constatou que na data de 05/01/2017 havia sido realizado um empréstimo 

junto ao Reclamado, no valor de R$ 557,93, a ser pago em 72 prestações 

de R$ 17,00. A Postulante destacou que, apesar de não ter contratado o 

referido empréstimo, um extrato obtido junto ao seu banco demonstrou que 

foi feita uma TED em seu favor na data 25/01/2017. A Demandante frisou 

que, apesar de ter tentado obter o cancelamento do referido empréstimo 

(haja vista que estavam sendo descontados valores mensalmente de seu 

benefício), a atendente do INSS lhe informou que tal providência somente 

poderia ser realizada judicialmente. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, a 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, o Reclamado sustentou a regularidade 

da contratação do empréstimo consignado (a ser adimplido em 72 parcelas 

de R$ 17,00), bem como, que o valor de R$ 557,93 foi liberado em favor da 

Reclamante. O Réu ressaltou a validade do negócio firmado entre as 

partes, pois, embora seja analfabeta, a Reclamante não é incapaz para os 

atos da vida civil e ainda, inexiste previsão legal acerca da exigência de 

procuração pública para formalizar com analfabeto. Por fim, a instituição 

Demandada defendeu que inexistem danos morais ou materiais a serem 

indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, o Reclamado pugnou 

pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, 

VIII, do CDC, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que o Reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões 

inaugurais (descumprindo de forma patente os preceitos do artigo 373, II, 

do CPC/2015). Embora a instituição Ré tenha colacionado aos autos um 

instrumento contratual com a digital da Reclamante (haja vista se tratar de 

uma pessoa analfabeta), bem como, assinado por testemunhas 

denominadas “Kelly de Souza Melo” e “Kemer Jorge Felippe” e ainda, não 

subsistindo dúvidas de que o valor proveniente do famigerado empréstimo 

consignado foi creditado em favor da consumidora (o que restou 

devidamente comprovado pela própria Autora, mediante documento anexo 

ao Id. nº 11600070), ainda assim entendo que não há a menor 

possibilidade de ser reconhecida a legitimidade da contratação. Da 

exegese das considerações apresentadas pela Reclamante, verifica-se 

que mesma negou de forma veemente a contratação de qualquer 

empréstimo junto ao Reclamado, tanto é que, em um ato de boa-fé, 

promoveu o depósito judicial da importância que outrora lhe foi creditada 

(R$ 557,93), conforme consta da manifestação anexa ao Id. nº 11629539. 

Ademais, verifica-se que, em sede de impugnação, a Autora negou 

conhecer as testemunhas responsáveis pelas assinaturas registradas no 

contrato apresentado pela instituição financeira. Pois bem, apesar de a 

condição de analfabeta não retirar da pessoa da Reclamante a 

capacidade para realizar os atos da vida civil, sabe-se que a validade de 

qualquer negócio jurídico está atrelada à presença concomitante de três 

requisitos, quais sejam: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou 

não defesa em lei (artigo 104 do Código Civil). Outrossim, oportuno fazer 

menção ao que dispõe o artigo 37, § 1º da Lei nº 6.015/73 (Registros 

Públicos): “Art. 37. (...) § 1º Se os declarantes, ou as testemunhas não 

puderem, por qualquer circunstância assinar, far-se-á declaração no 

assento, assinando a rogo outra pessoa e tomando-se a impressão 

dactiloscópica da que não assinar, à margem do assento.”. (Destaquei). In 

casu, não obstante o instrumento contratual apresentado pelo Reclamado, 

entendo ser imprescindível reconhecer a nulidade do referido documento, 

pois, o mesmo não foi assinado a rogo por qualquer representante 

constituído formalmente pela parte Autora (não se prestando simplesmente 

as assinaturas das questionáveis testemunhas a conferir idoneidade ao 

documento). Dentre as práticas abusivas previstas pelo diploma 

consumerista, resta expressamente vedado ao fornecedor “prevalecer-se 

da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, 

saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos 

ou serviços” (artigo 39, IV, do CDC). Tenho plena convicção de que a 

instituição financeira incorreu em flagrante prática abusiva, pois, não só 

deixou de adotar medidas preventivas formais antes de formalizar o 

famigerado contrato de empréstimo (no sentido de exigir a assinatura a 

rogo de um representante legalmente constituído por intermédio de 

procuração pública), como também, não levou em consideração a 

vulnerabilidade agravada da parte Autora, a qual não só é idosa, como 

também, não sabe ler ou mesmo escrever. Nesse sentido, oportuno 

transcrever os ensinamentos do doutrinador Bruno Miragem (Curso de 

direito do consumidor/Bruno Miragem. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. – Pg. 138): “O reconhecimento 

desta vulnerabilidade agravada do consumidor analfabeto exige do 

fornecedor o reforço dos seus deveres de diligência e cuidado, 

especialmente no momento da contratação ou da oferta de garantias, sob 

risco inclusive de anulação do negócio em vista de vício do consentimento. 

(...)”. (Destaquei). Outro não é o posicionamento da jurisprudência pátria, 

consoante pode ser facilmente observado na decisão que, por analogia, 

segue abaixo transcrita: “APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. AGENTE 

INCAPAZ. OBJETO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. CONTRATO FIRMADO POR 

ANALFABETO. ASSINATURA "A ROGO" POR PROCURADOR. 

INEXISTÊNCIA. CONTRATO NULO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS 

MORAIS. OCORRENCIA. A validade do negócio jurídico pressupõe agente 

capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não proibida pela Lei, sendo nulos 

os contratos firmados por pessoas jurídicas que não compõem o sistema 

financeiro nacional. Em se tratando de pessoa que não saiba ler nem 

escrever, os negócios jurídicos por ela firmados devem conter assinatura 

de um procurador constituído por mandato público que tenha assinado "a 

rogo de" em local próximo à impressão datiloscópica do contratante, nos 

termos do art. 37 da Lei nº Lei nº 6.015/1973. Incidindo as regras dos 

artigos 104 e 166 do CC, resta patente a nulidade do contrato que 

descontos indevidos e inexigíveis em benefício previdenciário do 

consumidor. A indenização por danos morais deve ser fixada segundo 

parâmetros do artigo 944 do CC. (TJ-MG - AC: 10327170013020001 MG, 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 23/05/2019, Data de 

Publicação: 31/05/2019).”. Com respaldo nas considerações alhures 

mencionadas, entendo ser evidente o vício na manifestação da vontade da 

consumidora, razão pela qual, a pretensão declaratória de nulidade 

contratual reivindica a proteção deste juízo. - Do dano material: Já no que 

se refere a pretensão da Reclamante em obter a restituição (de forma 

dobrada) dos valores descontados irregularmente de seu benefício 

previdenciário, entendo que a mesma igualmente deve ser acatada, 

contudo, com uma pequena ressalva. Dentre os direitos basilares 

conferidos ao consumidor pelo CDC, cumpre citar àquele previsto no artigo 

6º, VI: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VI - a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos;”. (Destaquei). Conforme fundamentado no tópico 

anterior, não subsistem dúvidas de que houve um vício que maculou a 

legitimidade do contrato de empréstimo consignado debatido nos autos 

(ausência de assinatura a rogo por uma pessoa formalmente constituída 

pela Reclamante), o que, conseguintemente, confere a cada um dos 

descontos realizados mensalmente (no valor de R$ 17,00) no benefício da 

Reclamante um caráter totalmente indevido e, por corolário lógico, ensejam 

a devida devolução à consumidora. No entanto, de forma diversa do que 

quis fazer prevalecer a Reclamante, entendo que a restituição dos valores 

não deverá ocorrer de forma dobrada (repetição do indébito), pois, não 

houve má-fé por parte da instituição financeira (tanto é que, apesar de 

não ter sido diligente em se resguardar das formalidades que o caso 

exigia, haja vista que estamos falando de uma consumidora idosa e 

analfabeta, o banco apresentou a cópia de um instrumento contratual). 

Portanto, com respaldo no dispositivo legal supracitado, entendo que milita 

em favor da Reclamante o direito de obter a restituição simples dos 

valores descontados de seu benefício desde a contratação, os quais, até 
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o momento da propositura da lide, eram representados pela importância de 

R$ 204,00 (duzentos e quatro reais). - Do dano moral: Por fim, no que se 

refere à pretensão indenizatória a título de danos morais pretendida pela 

Demandante, entendo que a mesma também comporta guarida. A meu ver, 

não há como deixar de reconhecer a falha na prestação dos serviços da 

instituição financeira, pois, mesmo não havendo absolutamente nenhuma 

comprovação documental (minimamente idônea) de que o contrato chegou 

a ser assinado a rogo por qualquer procurador legalmente constituído 

(procuração pública) pela consumidora, ainda assim permitiu a 

formalização de um questionável contrato de empréstimo consignado. 

Outrossim, a referida falha fez emergir irrefutável desrespeito à pessoa 

da Reclamante (que não pode externar a sua vontade de forma legítima, 

ou seja, por meio de procurador formalmente constituído) e o pior, uma 

prática flagrantemente abusiva pelo banco, pois, não considerou 

minimamente a vulnerabilidade agravada da consumidora (idosa e 

analfabeta) que, por sua vez, mês a mês passou a ser prejudicada por 

descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Em se tratando o 

vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo (em que as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), o Reclamado assume todos os riscos 

do seu negócio, motivo pelo qual, reitero, deveria ter adotado todas as 

medidas preventivas que se fizessem necessárias para evitar que 

consumidores com vulnerabilidade agravada como a Reclamante viessem 

a ser prejudicados. Portanto, em decorrência do ato ilícito praticado pelo 

Reclamado (artigo 186 do Código Civil), entendo que o mesmo deve ser 

devidamente responsabilizado pelos infortúnios vivenciados pela parte 

Autora. No que tange à reparação do dano, por se tratar de uma relação 

regida pelo Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, 

ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O 

diploma consumerista preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). Não 

há dúvida de que as condutas perpetradas pelo Reclamado provocaram 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral suportado pela Reclamante (superando a esfera de um mero 

dissabor cotidiano), pois, não só permitiu a contratação de um empréstimo 

maculado por um vício formal, como também, promoveu descontos 

indevidos em detrimento da consumidora. Nesse sentido, segue transcrita, 

por analogia, uma decisão do TJBA: “RECURSO INOMINADO. JUIZADO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE 

DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO LOGROU ÊXITO EM 

COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO. A 

JUNTADA DE CONTRATO APÓCRIFO NÃO SERVE PARA COMPROVAR A 

EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUTOR ANALFABETO. FRAUDE. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. (...). (TJ-BA 80007842220168050014, 

Relator: LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA, 6ª Turma Recursal, Data 

de Publicação: 28/03/2019)”. (Destaquei). No que concerne à prova do 

dano moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, o prejuízo 

imaterial suportado pela parte Autora está intimamente concatenado aos 

atos ilícitos praticados pela Reclamada, os quais, reitero, nesta lide se 

revelaram irrefutáveis. Quanto ao valor da indenização em danos morais, 

o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, 

as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as ponderações acima mencionadas, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

bem como, a fim de evitar o locupletamento indevido da Reclamante, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para: - DECLARAR a nulidade do 

contrato de empréstimo firmado entre as partes (identificado pelo nº 

313333296-9); - CONDENAR o Reclamado ao pagamento de uma 

indenização a título de danos materiais à Reclamante no valor de R$ 

204,00 (duzentos e quatro reais) e demais valores que tenham sido 

comprovadamente descontados no decorrer da lide, a ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC, bem como, acrescido de juros simples de 

1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo 

prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que houve o 1º desconto 

indevido (07/03/2017); - CONDENAR o Reclamado ao pagamento de uma 

indenização por danos morais à Reclamante no importe de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir 

da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros 

simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso 

(súmula 54 do STJ), ou seja, a data em que foi indevidamente firmado o 

famigerado contrato de empréstimo (24/01/2017). Por fim, RATIFICO a 

decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 11629070, bem como, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da Reclamante (artigo 99, § 

3º, do CPC/2015) e ainda, DETERMINO que o valor outrora consignado pela 

Reclamante (Id. nº 11629539), correspondente à restituição dos valores 

que lhe foram creditados indevidamente, sejam liberados em favor do 

Reclamado, mediante o fornecimento dos competentes dados bancários. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. 

Primavera do Leste - MT, 11 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003612-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALCANTARA RABELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO NÚMERO: 1003612-68.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: 

LUZIA ALCANTARA RABELO PARTE RÉ: SABEMI SEGURADORA S.A 

SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos Narrou a parte autora que suportou 

descontos indevidos em sua conta bancária vinculada a Caixa Econômica 

Federal, afirmou não ter autorizado os descontos efetuados pela ré, por 

não possuir vínculo. Nos pedidos a parte autora requereu a repetição do 

indébito e a reparação em dano moral. A parte ré refutou os termos 

relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. Salienta-se 

que é dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

Fundamentos Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar A ré requereu o 

reconhecimento da incompetência deste Juizado, no entanto, por verificar 

a ausência de complexidade da causa dispenso a perícia grafotécnica, já 

que as provas carreados aos autos são suficientes para a resolução da 

demanda. Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é 

destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura 

como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 

2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A controvérsia consiste em averiguar se os 

descontos na conta corrente da parte autora são indevidos. Dos autos, 

constata-se que não ocorreram descontos indevidos, a parte ré atuou no 
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exercício regular de um direito, posto que a parte autora contratou 

seguros conforme prova o contrato assinado juntado no id. Num. 

24679178 - Pág. 9. Nota-se ainda que assinatura lançada no contrato é 

semelhante aos documentos encartados na inicial. Insta salientar que o 

princípio da obrigatoriedade dos contratos informa que uma vez efetivado 

o acordo de vontades, sendo o contrato válido e eficaz, as partes passam 

a ser obrigadas a cumpri-lo. No mesmo trilhar, Maria Helena Diniz 

preleciona: “o contrato, uma vez concluído livremente, incorpora-se ao 

ordenamento jurídico, constituindo uma verdadeira norma de direito, 

autorizando, portanto, o contratante a pedir a intervenção estatal para 

assegurar a execução da obrigação porventura não cumprida segundo a 

vontade que a constituiu.”. Enfim, no caso em tela, inexiste vício na 

prestação do serviço ou qualquer ato ilícito em face dos direitos da parte 

autora, em face disso afasta-se o dever de indenizar. Fundamentação 

apresentada passo a opinar. 3. Dispositivo Diante do exposto, OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95). Remeto os autos ao Excelentíssimo Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste-MT, 17 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008250-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO GOMES DE PAULA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1008250-81.2018.811.0037 Exequente: LAERCIO GOMES DE PAULA 

Executadas: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, 

e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposto por LAERCIO GOMES DE PAULA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e do ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando a realização de exame de ressonância magnética na 

coluna cervical e lombar, além de demais procedimentos que se fizerem 

necessários, conforme decisão em processo de conhecimento (Inicial - Id. 

17157741). A decisão judicial condenou as partes Executadas à 

obrigação solidária de providenciarem a realização do exame médico 

pleiteado e demais tratamentos necessários (Id. 17157769). Intimadas para 

o cumprimento da decisão, mantiveram-se inertes, sendo efetuado 

bloqueio de numerário em face do Estado de Mato Grosso (Id. 17556074). 

A Defensoria Pública informou que ao entrar em contato com o assistido 

(ora Exequente), foi relatado por ele que já havia realizado o exame 

médico pleiteado por meio do SUS. Assim, por não ser mais necessário, foi 

solicitada a devolução do valor bloqueado, o qual se encontra depositado 

judicialmente (Id. 23771532). Da análise dos autos, verifica-se que a 

obrigação de fazer, objeto do presente cumprimento de sentença, foi 

integralmente satisfeita com a efetiva realização do exame médico 

pleiteado. Do dispositivo. Ante o exposto, tendo em vista a satisfação 

integral da obrigação, OPINO pela EXTINÇÃO do presente cumprimento de 

sentença, com fulcro no artigo 12, da Lei 12.153/09 c/c arts. 924, II e 925, 

do Código de Processo Civil. Proceda-se a expedição de alvará em favor 

do Estado de Mato Grosso para zerar os valores depositados 

judicialmente. Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente 

projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos 

termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e 

registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, 

cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas 

necessárias. Serve a presente como carta precatória, carta, mandado de 

intimação, ofício, conforme dados constantes nos autos. Primavera do 

Leste/MT, 15 de março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Primavera do Leste-MT, 17 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012098-25.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO BRANDALIZE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

8012098-25.2016.811.0037 Reclamante:  ANTONIO ROBERTO 

BRANDALIZE Reclamados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, 

parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. 

DECIDO. O processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de 

outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, 

com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, 

bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Breve 

síntese processual. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta 

por ANTONIO ROBERTO BRANDALIZE em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, visando, inicialmente, 

tutela antecipada para obter a realização de consulta com médico 

especialista em mãos, bem como demais tratamentos necessários (Inicial - 

Id. 2245834). Foi deferida tutela antecipada em desfavor das partes 

Reclamadas (Id. 3345848), sendo atendida voluntariamente (Id. 8089234). 

Após, requereu-se a realização de exame de Raio-X no punho (Id. 

9985786), o que também foi concedido (Id. 13481568), sendo, porém, 

efetivada por meio de sequestro de numerário na conta do Estado de Mato 

Grosso (Id. 14319854). Novamente, foi requerida tutela complementar para 

realização de cirurgia de artrose total (Id. 15874914), a qual também foi 

concedida (Id. 17304374). Tal decisão foi atendida voluntariamente, 

conforme informado no Id. 20103793. O Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação no Id. 3712076, ficando revel o Município de 

Primavera do Leste, conforme certidão Id. 3345875. A parte Reclamante 

impugnou à contestação (Id. 4947196). Sem preliminares, passo ao exame 

do Mérito. Pois bem. O Estado de Mato Grosso alega ser a saúde um 

direito social de caráter universal e não comportar pretensões individuais, 

bem como argumenta que a parte Reclamante não comprovou sua 

hipossuficiência. Sustenta que a pretensão autoral compromete a isonomia 

e o acesso universal à saúde, por beneficiar um paciente em detrimento 

dos demais. Todavia, tais argumentos não merecem ser acolhidos. 

Primeiro, porque o Estado, a despeito de suas limitações orçamentárias, 

deve garantir o mínimo existencial, com a finalidade de conferir maior 

efetividade a determinados direitos sociais indispensáveis a uma vida 

digna. Segundo o Ministro do STF, Celso de Mello: “(...) a noção de ‘mínimo 

existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos 

constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de 

prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições 

adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso 

efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas 

originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais 

básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da 

criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, 

o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança (ARE 

639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (Grifei). Ademais, é unânime na 

jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível não pode ser 

invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito fundamental 

(o mínimo existencial). Nesse sentido: “(...) A cláusula da reserva do 

possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito 

de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas 
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públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação 

na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no 

contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado 

da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. Min. Celso 

de Mello)”. (Grifei). Portanto, o mínimo existencial deve ser compreendido 

como um complexo de direitos básicos a serem garantidos pelo Estado, 

com o fim de assegurar a existência digna da pessoa humana, não 

podendo ser inviabilizado. Segundo, dado que o direito à saúde é 

compreendido como um direito individual e coletivo. A dimensão individual 

do direito à saúde foi destacada pelo Ministro Celso de Mello, relator do 

AgR-RE n.º 271.286-8/RS, ao reconhecer o direito à saúde como um 

direito público subjetivo assegurado à generalidade das pessoas, que 

conduz o indivíduo e o Estado a uma relação jurídica obrigacional. A 

pretensão individual do direito à saúde visa justamente proteger o núcleo 

essencial desse direito frente à inércia do poder Público, o que não viola a 

isonomia e o acesso universal à saúde. Com relação à condição financeira 

da parte Reclamante, é latente, até prova em contrário, a sua condição de 

baixa renda, pois patrocinada pela Defensoria Pública, tendo apresentada 

declaração de sua hipossuficiência, bem como anexado holerite, 

comprovando sua impossibilidade financeira. Importante ressaltar ainda, 

que o STF reafirmou a responsabilidade solidária entre os entes federados 

quanto ao atendimento à saúde, em decorrência da competência comum 

fixada pela Carta Magna, conforme decisão proferida no RE 855.178 (com 

Repercussão Geral), cuja ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente. (Min. Relator Luiz Fux). Portanto, 

deve ser reconhecida a responsabilidade solidária das partes 

Reclamadas, sendo que o pleito inicial foi atendido por meio de tutela 

antecipada, tutela complementar, ato voluntário e bloqueio nas contas do 

Estado de Mato Grosso. O caso concreto. Verifica-se do Relatório Médico 

e dos documentos anexados, os quais instrumentalizam o processo, que a 

realização dos procedimentos médicos solicitados (consulta, exame e 

cirurgia) eram necessários para salvaguardar à saúde e a qualidade de 

vida da parte Reclamante. Ademais, diante da impossibilidade financeira da 

parte Reclamante e da recusa dos entes públicos em fornecer o 

atendimento adequado, restou necessária a tutela judicial para garantia 

dos preceitos constitucionais, especialmente da dignidade da pessoa 

humana e do direito à saúde. Por outro lado, importante destacar que não 

foi demonstrado pelas Reclamadas qualquer fato ou circunstância que 

obstasse o pleito autoral. Do dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 196 da Constituição Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais averbados 

nos autos para reconhecer a responsabilidade solidária entre as 

Reclamadas quanto à obrigação realizar os procedimentos médicos 

solicitados (consulta com especialista, exame e cirurgia) e demais 

tratamentos posteriores decorrentes da doença que se fizerem 

necessários desde que com prévia justificativa médica, pelo que confirmo 

a tutela de urgência deferida. Consigno que a tutela jurisdicional alcançou 

o seu objetivo, conforme se denota dos autos, não restando valores a 

serem levantados e nem contas a serem prestadas. Restitua-se ao Estado 

de Mato Grosso eventual saldo existente em conta vinculada ao processo. 

Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente projeto à 

homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do 

art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a 

sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. Serve 

a presente como carta precatória, carta, mandado de intimação, ofício, 

conforme dados constantes nos autos. Primavera do Leste/MT, 15 de 

março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Primavera do 

Leste-MT, 17 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000057-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE RIBEIRO VELOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1000057-43.2019.811.0037 Reclamante: CLEUNICE RIBEIRO VELOSO 

Reclamados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, 

e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo 

está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Breve síntese processual. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por CLEUNICE RIBEIRO 

VELOSO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, visando, inicialmente, tutela antecipada para obter 

a realização de consulta com médico reumatologista (Inicial - Id. 

17321130). Foi deferida tutela antecipada em desfavor das partes 

Reclamadas (Id. 17408430), sendo efetivada por meio de sequestro de 

numerário na conta do Estado de Mato Grosso (Id. 21010392). A parte 

Reclamante juntou nota fiscal (Id. 21914135), sendo intimado o Estado de 

Mato Grosso da prestação de contas (Id. 22199849). O Estado de Mato 

Grosso apresentou contestação no Id. 17503499 e o Município de 

Primavera do Leste no Id. 17868869. A parte Reclamante impugnou às 

contestações (Id. 18276588), tendo o Ministério Público manifestado pelo 

afastamento das preliminares e procedência do pleito inicial (Id. 

18620987). Passo ao exame em conjunto das Preliminares e do Mérito, por 

se inter-relacionarem. Pois bem. Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso 

alega ausência de interesse processual, por ser a saúde um direito social 

e não comportar pretensões individuais, bem como por comprometer os 

recursos públicos. Aduz também, que o Estado não pode desrespeitar as 

Leis Orçamentárias, sob pena de ilegalidade, defendendo a aplicação da 

teoria da reserva do possível e das “escolhas trágicas” como fundamento 

para impedir que o Poder Judiciário atue no campo dos direitos sociais. 

Ainda, sustenta que a pretensão autoral compromete a isonomia e o 

acesso universal à saúde, por beneficiar um paciente em detrimento dos 

demais. Todavia, tais argumentos não merecem ser acolhidos. Primeiro, 

porque o Estado, a despeito de suas limitações orçamentárias, deve 

garantir o mínimo existencial, com a finalidade de conferir maior efetividade 

a determinados direitos sociais indispensáveis a uma vida digna. Segundo 

o Ministro do STF, Celso de Mello: “(...) a noção de ‘mínimo existencial’, que 

resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 

1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja 

concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de 

existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao 

direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do 

Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais 

como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do 

adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à 

moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança (ARE 639.337 

AgR, DJE de 15-9-2011)”. (Grifei). Ademais, é unânime na jurisprudência 

da Corte Suprema, que a reserva do possível não pode ser invocada 

quando comprometer o núcleo básico de um direito fundamental (o mínimo 

existencial). Nesse sentido: “(...) A cláusula da reserva do possível – que 

não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de 

frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na 

própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia 

constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso 

ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial 

dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. Min. Celso de Mello)”. 

(Grifei). Portanto, o mínimo existencial deve ser compreendido como um 

complexo de direitos básicos a serem garantidos pelo Estado, com o fim 

de assegurar a existência digna da pessoa humana, não podendo ser 

inviabilizado. Segundo, dado que o direito à saúde é compreendido como 

um direito individual e coletivo. A dimensão individual do direito à saúde foi 

destacada pelo Ministro Celso de Mello, relator do AgR-RE n.º 

271.286-8/RS, ao reconhecer o direito à saúde como um direito público 

subjetivo assegurado à generalidade das pessoas, que conduz o indivíduo 
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e o Estado à uma relação jurídica obrigacional. A pretensão individual do 

direito à saúde visa justamente proteger o núcleo essencial desse direito 

frente à inércia do poder Público, o que não viola a isonomia e o acesso 

universal à saúde. De outra banda, o Município de Primavera do Leste 

defende, de forma preliminar, o reconhecimento de sua ilegitimidade 

passiva, bem como no mérito pleiteia o reconhecimento da 

responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso para o 

fornecimento de medicamento considerado de alto custo. Nesse ponto, 

importante ressaltar, que o STF reafirmou a responsabilidade solidária 

entre os entes federados quanto ao atendimento à saúde, em decorrência 

da competência comum fixada pela Carta Magna, conforme decisão 

proferida no RE 855.178 (com Repercussão Geral), cuja ementa: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou 

conjuntamente. (Min. Relator Luiz Fux). Portanto, deve ser reconhecida a 

responsabilidade solidária das partes Reclamadas, sendo que o pleito 

inicial foi atendido por meio de tutela antecipada e bloqueio das contas do 

Estado de Mato Grosso. O caso concreto. Verifica-se do Relatório Médico 

e dos documentos anexados, os quais instrumentalizam o processo, que a 

realização da consulta médica solicitada era necessária para 

salvaguardar à saúde e a qualidade de vida da parte Reclamante. 

Ademais, diante da impossibilidade financeira da parte Reclamante e da 

recusa dos entes públicos em fornecer o atendimento adequado, restou 

imprescindível a concessão da tutela judicial para garantia dos preceitos 

constitucionais, especialmente da dignidade da pessoa humana e do 

direito à saúde. Ressalta-se, que a parte Reclamada aguardava a 

realização da consulta junto ao SUS desde 15/5/2018, sem obter qualquer 

resposta positiva. Por outro lado, importante destacar que não foi 

demonstrado pelas Reclamadas qualquer fato ou circunstância que 

obstasse o pleito autoral. Do dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 196 da Constituição Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais averbados 

nos autos para reconhecer a responsabilidade solidária entre as 

Reclamadas quanto à obrigação providenciar a realização de consulta 

médica com médico reumatologista nos termos da inicial, bem como demais 

procedimentos necessários desde que devidamente justificados, pelo que 

confirmo a tutela de urgência deferida. Consigno que a tutela jurisdicional 

alcançou o seu objetivo, conforme se denota dos autos, sendo juntada 

nota fiscal e intimado o Estado de Mato Grosso da prestação de contas. 

Caso exista saldo, expeça-se alvará em favor do Estado de Mato Grosso 

a fim de zerar a conta judicial vinculada ao processo. Sem custas e 

honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente projeto à homologação deste 

juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95 

c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e registrada eletronicamente. 

Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o 

processo, depois das baixas necessárias. Serve a presente como carta 

precatória, carta, mandado de intimação, ofício, conforme dados 

constantes nos autos. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2020. 

Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 17 de 

março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002483-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FUCKS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1002483-28.2019.811.0037 Exequente: VALDIR FUCKS Executadas: 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com fundamento 

no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, 

todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposto por VALDIR FUCKS em desfavor do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e do ESTADO DE MATO GROSSO, 

visando a realização de procedimento cirúrgico no ombro, conforme 

decisão em processo de conhecimento (Inicial - Id. 19850482). A decisão 

judicial condenou as partes Executadas à obrigação solidária de 

providenciarem a realização da consulta e exame médico nos termos da 

inicial, bem como demais tratamentos necessários. Intimadas para o 

cumprimento da decisão, mantiveram-se inertes, sendo efetuado bloqueio 

de numerário em face do Estado de Mato Grosso (Id. 21156556). A parte 

Exequente apresentou nota fiscal, comprovando a efetiva realização do 

procedimento cirúrgico (Id. 22302952), sendo o Estado de Mato Grosso 

intimado para manifestar (Id. 22460079). Da análise dos autos, verifica-se 

que a obrigação de fazer, objeto do presente cumprimento de sentença, 

foi integralmente satisfeita com a efetiva realização dos procedimentos 

pleiteados. Do dispositivo. Ante o exposto, tendo em vista a satisfação 

integral da obrigação, OPINO pela EXTINÇÃO do presente cumprimento de 

sentença, com fulcro no artigo 12, da Lei 12.153/09 c/c arts. 924, II e 925, 

do Código de Processo Civil. Caso exista saldo, expeça-se alvará em 

favor do Estado de Mato Grosso a fim de zerar a conta judicial vinculada 

ao processo. Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente 

projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos 

termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e 

registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, 

cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas 

necessárias. Serve a presente como carta precatória, carta, mandado de 

intimação, ofício, conforme dados constantes nos autos. Primavera do 

Leste/MT, 16 de março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Primavera do Leste-MT, 17 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002868-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL WAINER MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1002868-73.2019.811.0037 Reclamante: MICHAEL WAINER MACHADO 

Reclamado: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 

12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente 

instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante 

disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da 

celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Breve síntese processual. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer proposta por MICHAEL WAINER MACHADO em 

desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, visando, inicialmente, 

tutela antecipada com o fim de obter transporte por meio de ambulância 

para realização de perícia médica na cidade de Cuiabá/MT (Inicial - Id. 

20283598). Foi deferida tutela antecipada em desfavor da parte 

Reclamada (Id. 20309953), sendo efetivada voluntariamente pelo Município 

de Primavera do Leste (Id. 20344821). O Município de Primavera do Leste 

apresentou contestação no Id. 21542702, tendo a parte Reclamante 

impugnado (Id. 22685120). O Ministério Público manifestou pela 

procedência do pleito inicial (Id. 23707532). Passo ao exame do Mérito, por 

inexistir preliminares. Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte Reclamada reconheceu a procedência do pedido autoral em sua 

contestação. Ademais, cumpriu voluntariamente a tutela antecipada 

concedida, fato que foi confirmado pela Defensoria Pública. Conforme 

narrado na exordial, a parte Reclamante necessitava urgentemente de 

transporte para realização de perícia na cidade de Cuiabá/MT, tendo obtido 

resposta negativa pela via administrativa. Assim, diante da impossibilidade 
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financeira e da recusa do ente público em fornecer o atendimento 

adequado, restou essencial a concessão de tutela judicial para garantia 

dos preceitos constitucionais, especialmente da dignidade da pessoa 

humana e do direito à saúde. Nessa perspectiva, imperioso esclarecer 

que, dentro da competência comum dos entes federados, atribui-se ao 

Município o dever de prestar a assistência básica, o que inclui o 

fornecimento de transporte necessário para a efetivação de direitos 

relacionados à saúde. Do dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO do reconhecimento da procedência do pedido autoral 

realizado pela parte Reclamada em sua contestação, resolvendo o mérito, 

pelo que confirmo a tutela de urgência deferida. Consigno que a tutela 

jurisdicional alcançou o seu objetivo, com o cumprimento voluntário da 

tutela antecipada, conforme se denota dos autos. Sem custas e 

honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente projeto à homologação deste 

juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95 

c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e registrada eletronicamente. 

Intime(m)-se. Transitada em julgado, arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Serve a presente como carta precatória, carta, 

mandado de intimação, ofício, conforme dados constantes nos autos. 

Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Primavera do Leste-MT, 17 de março de 2.020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002868-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL WAINER MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1002868-73.2019.811.0037 Reclamante: MICHAEL WAINER MACHADO 

Reclamado: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 

12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente 

instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante 

disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da 

celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Breve síntese processual. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer proposta por MICHAEL WAINER MACHADO em 

desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, visando, inicialmente, 

tutela antecipada com o fim de obter transporte por meio de ambulância 

para realização de perícia médica na cidade de Cuiabá/MT (Inicial - Id. 

20283598). Foi deferida tutela antecipada em desfavor da parte 

Reclamada (Id. 20309953), sendo efetivada voluntariamente pelo Município 

de Primavera do Leste (Id. 20344821). O Município de Primavera do Leste 

apresentou contestação no Id. 21542702, tendo a parte Reclamante 

impugnado (Id. 22685120). O Ministério Público manifestou pela 

procedência do pleito inicial (Id. 23707532). Passo ao exame do Mérito, por 

inexistir preliminares. Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte Reclamada reconheceu a procedência do pedido autoral em sua 

contestação. Ademais, cumpriu voluntariamente a tutela antecipada 

concedida, fato que foi confirmado pela Defensoria Pública. Conforme 

narrado na exordial, a parte Reclamante necessitava urgentemente de 

transporte para realização de perícia na cidade de Cuiabá/MT, tendo obtido 

resposta negativa pela via administrativa. Assim, diante da impossibilidade 

financeira e da recusa do ente público em fornecer o atendimento 

adequado, restou essencial a concessão de tutela judicial para garantia 

dos preceitos constitucionais, especialmente da dignidade da pessoa 

humana e do direito à saúde. Nessa perspectiva, imperioso esclarecer 

que, dentro da competência comum dos entes federados, atribui-se ao 

Município o dever de prestar a assistência básica, o que inclui o 

fornecimento de transporte necessário para a efetivação de direitos 

relacionados à saúde. Do dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO do reconhecimento da procedência do pedido autoral 

realizado pela parte Reclamada em sua contestação, resolvendo o mérito, 

pelo que confirmo a tutela de urgência deferida. Consigno que a tutela 

jurisdicional alcançou o seu objetivo, com o cumprimento voluntário da 

tutela antecipada, conforme se denota dos autos. Sem custas e 

honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente projeto à homologação deste 

juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95 

c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e registrada eletronicamente. 

Intime(m)-se. Transitada em julgado, arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Serve a presente como carta precatória, carta, 

mandado de intimação, ofício, conforme dados constantes nos autos. 

Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Primavera do Leste-MT, 17 de março de 2.020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002756-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON AMARON DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1002756-07.2019.811.0037 Exequente: NELSON AMARON DE SOUSA 

Executadas: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, 

e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposto por NELSON AMARON DE SOUSA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e do ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando a realização de exame médico, conforme decisão em 

processo de conhecimento (Inicial - Id. 20137914). A decisão judicial 

condenou as partes Executadas à obrigação solidária de providenciarem a 

realização do exame médico pleiteado, bem como demais tratamentos 

necessários. Intimadas para o cumprimento da decisão, mantiveram-se 

inertes, sendo efetuado bloqueio de numerário em face do Estado de Mato 

Grosso (Id. 21159165). A parte Exequente apresentou nota fiscal, 

comprovando a efetiva realização do exame (Id. 22770973), sendo o 

Estado de Mato Grosso intimado para manifestar (Id. 22823453). Da 

análise dos autos, verifica-se que a obrigação de fazer, objeto do 

presente cumprimento de sentença, foi integralmente satisfeita com a 

efetiva realização do exame médico pleiteado. Do dispositivo. Ante o 

exposto, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, OPINO pela 

EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 12, 

da Lei 12.153/09 c/c arts. 924, II e 925, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Caso exista saldo, expeça-se alvará em 

favor do Estado de Mato Grosso para zerar a conta judicial vinculada ao 

processo. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para 

que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 

27 da Lei 12.153/09. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. 

Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, 

depois das baixas necessárias. Serve a presente como carta precatória, 

carta, mandado de intimação, ofício, conforme dados constantes nos 

autos. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2020. Diogo Trindade 

Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 17 de março de 2.020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004611-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA TRINDADE ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1004611-55.2018.811.0037 Reclamante: APARECIDA TRINDADE ALVES 

Reclamados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, 

e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo 

está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Breve síntese processual. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por APARECIDA 

TRINDADE ALVES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, visando, inicialmente, tutela 

antecipada para obter a realização de consulta com médico especialista 

(Inicial - Id. 14039439). Foi deferida tutela antecipada em desfavor das 

partes Reclamadas (Id. 15349609), sendo efetivada por meio de sequestro 

de numerário na conta do Estado de Mato Grosso (Id. 16683672). Juntada 

nota fiscal no Id. 20555588. Após, requereu-se a concessão de tutela 

complementar para realização de exame (Id. 19833013), sendo deferida 

(Id. 20166175). Foi efetivada por meio de sequestro de numerário na conta 

do ente estadual (Id. 22041817), juntando-se nota fiscal no Id. 22718673. 

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no Id. 15632879 e o 

Município de Primavera do Leste no Id. 16036960. A parte Reclamante 

impugnou às contestações (Id. 16680187), tendo o Ministério Público 

manifestado pelo afastamento das preliminares e procedência do pleito 

inicial (Id. 24297639). Passo ao exame em conjunto das Preliminares e do 

Mérito, por se inter-relacionarem. Pois bem. Preliminarmente, o Estado de 

Mato Grosso alega ausência de interesse processual, por ser a saúde um 

direito social e não comportar pretensões individuais, bem como por 

comprometer os recursos públicos. Aduz também, que o Estado não pode 

desrespeitar as Leis Orçamentárias, sob pena de ilegalidade, defendendo 

a aplicação da teoria da reserva do possível e das “escolhas trágicas” 

como fundamento para impedir que o Poder Judiciário atue no campo dos 

direitos sociais. Ainda, sustenta que a pretensão autoral compromete a 

isonomia e o acesso universal à saúde, por beneficiar um paciente em 

detrimento dos demais. Todavia, tais argumentos não merecem ser 

acolhidos. Primeiro, porque o Estado, a despeito de suas limitações 

orçamentárias, deve garantir o mínimo existencial, com a finalidade de 

conferir maior efetividade a determinados direitos sociais indispensáveis a 

uma vida digna. Segundo o Ministro do STF, Celso de Mello: “(...) a noção 

de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados 

preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um 

complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir 

condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à 

pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a 

prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição 

de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à 

proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à 

assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à 

segurança (ARE 639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (Grifei). Ademais, é 

unânime na jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível 

não pode ser invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito 

fundamental (o mínimo existencial). Nesse sentido: “(...) A cláusula da 

reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com 

o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de 

políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável 

limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, 

no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do 

postulado da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. 

Min. Celso de Mello)”. (Grifei). Portanto, o mínimo existencial deve ser 

compreendido como um complexo de direitos básicos a serem garantidos 

pelo Estado, com o fim de assegurar a existência digna da pessoa 

humana, não podendo ser inviabilizado. Segundo, dado que o direito à 

saúde é compreendido como um direito individual e coletivo. A dimensão 

individual do direito à saúde foi destacada pelo Ministro Celso de Mello, 

relator do AgR-RE n.º 271.286-8/RS, ao reconhecer o direito à saúde 

como um direito público subjetivo assegurado à generalidade das 

pessoas, que conduz o indivíduo e o Estado à uma relação jurídica 

obrigacional. A pretensão individual do direito à saúde visa justamente 

proteger o núcleo essencial desse direito frente à inércia do poder Público, 

o que não viola a isonomia e o acesso universal à saúde. De outra banda, 

o Município de Primavera do Leste defende, de forma preliminar, o 

reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, bem como no mérito pleiteia o 

reconhecimento da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso 

para o fornecimento de medicamento considerado de alto custo. Nesse 

ponto, importante ressaltar, que o STF reafirmou a responsabilidade 

solidária entre os entes federados quanto ao atendimento à saúde, em 

decorrência da competência comum fixada pela Carta Magna, conforme 

decisão proferida no RE 855.178 (com Repercussão Geral), cuja ementa: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou 

conjuntamente. (Min. Relator Luiz Fux). Portanto, deve ser reconhecida a 

responsabilidade solidária das partes Reclamadas, sendo que o pleito 

inicial foi atendido por meio de tutela antecipada e bloqueio das contas do 

Estado de Mato Grosso. O caso concreto. Verifica-se do Relatório Médico 

e dos documentos anexados, os quais instrumentalizam o processo, que a 

realização da consulta médica solicitada e posterior exame eram 

necessários para salvaguardar à saúde e a qualidade de vida da parte 

Reclamante. Ademais, diante da impossibilidade financeira da parte 

Reclamante e da recusa dos entes públicos em fornecer o atendimento 

adequado, restou imprescindível a concessão de tutela judicial para 

garantia dos preceitos constitucionais, especialmente da dignidade da 

pessoa humana e do direito à saúde. Por outro lado, importante destacar 

que não foi demonstrado pelas Reclamadas qualquer fato ou circunstância 

que obstasse o pleito autoral. Do dispositivo. Ante o exposto, com fulcro 

no artigo 196 da Constituição Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais averbados 

nos autos para reconhecer a responsabilidade solidária entre as 

Reclamadas quanto à obrigação de providenciar a realização de consulta 

com médico especialista e exame nos termos da inicial, bem como demais 

procedimentos necessários desde que devidamente justificado, pelo que 

confirmo a tutela de urgência deferida. Consigno que a tutela jurisdicional 

alcançou o seu objetivo, conforme se denota dos autos, sendo 

apresentadas notas fiscais e intimado o Estado de Mato Grosso da 

prestação de contas. Caso exista saldo, expeça-se alvará em favor do 

Estado de Mato Grosso a fim de zerar a conta judicial vinculada ao 

processo. Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente 

projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos 

termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e 

registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, 

cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas 

necessárias. Serve a presente como carta precatória, carta, mandado de 

intimação, ofício, conforme dados constantes nos autos. Primavera do 

Leste/MT, 16 de março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Primavera do Leste-MT, 17 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004611-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA TRINDADE ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 
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1004611-55.2018.811.0037 Reclamante: APARECIDA TRINDADE ALVES 

Reclamados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, 

e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo 

está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Breve síntese processual. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por APARECIDA 

TRINDADE ALVES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, visando, inicialmente, tutela 

antecipada para obter a realização de consulta com médico especialista 

(Inicial - Id. 14039439). Foi deferida tutela antecipada em desfavor das 

partes Reclamadas (Id. 15349609), sendo efetivada por meio de sequestro 

de numerário na conta do Estado de Mato Grosso (Id. 16683672). Juntada 

nota fiscal no Id. 20555588. Após, requereu-se a concessão de tutela 

complementar para realização de exame (Id. 19833013), sendo deferida 

(Id. 20166175). Foi efetivada por meio de sequestro de numerário na conta 

do ente estadual (Id. 22041817), juntando-se nota fiscal no Id. 22718673. 

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no Id. 15632879 e o 

Município de Primavera do Leste no Id. 16036960. A parte Reclamante 

impugnou às contestações (Id. 16680187), tendo o Ministério Público 

manifestado pelo afastamento das preliminares e procedência do pleito 

inicial (Id. 24297639). Passo ao exame em conjunto das Preliminares e do 

Mérito, por se inter-relacionarem. Pois bem. Preliminarmente, o Estado de 

Mato Grosso alega ausência de interesse processual, por ser a saúde um 

direito social e não comportar pretensões individuais, bem como por 

comprometer os recursos públicos. Aduz também, que o Estado não pode 

desrespeitar as Leis Orçamentárias, sob pena de ilegalidade, defendendo 

a aplicação da teoria da reserva do possível e das “escolhas trágicas” 

como fundamento para impedir que o Poder Judiciário atue no campo dos 

direitos sociais. Ainda, sustenta que a pretensão autoral compromete a 

isonomia e o acesso universal à saúde, por beneficiar um paciente em 

detrimento dos demais. Todavia, tais argumentos não merecem ser 

acolhidos. Primeiro, porque o Estado, a despeito de suas limitações 

orçamentárias, deve garantir o mínimo existencial, com a finalidade de 

conferir maior efetividade a determinados direitos sociais indispensáveis a 

uma vida digna. Segundo o Ministro do STF, Celso de Mello: “(...) a noção 

de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados 

preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um 

complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir 

condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à 

pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a 

prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição 

de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à 

proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à 

assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à 

segurança (ARE 639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (Grifei). Ademais, é 

unânime na jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível 

não pode ser invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito 

fundamental (o mínimo existencial). Nesse sentido: “(...) A cláusula da 

reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com 

o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de 

políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável 

limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, 

no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do 

postulado da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. 

Min. Celso de Mello)”. (Grifei). Portanto, o mínimo existencial deve ser 

compreendido como um complexo de direitos básicos a serem garantidos 

pelo Estado, com o fim de assegurar a existência digna da pessoa 

humana, não podendo ser inviabilizado. Segundo, dado que o direito à 

saúde é compreendido como um direito individual e coletivo. A dimensão 

individual do direito à saúde foi destacada pelo Ministro Celso de Mello, 

relator do AgR-RE n.º 271.286-8/RS, ao reconhecer o direito à saúde 

como um direito público subjetivo assegurado à generalidade das 

pessoas, que conduz o indivíduo e o Estado à uma relação jurídica 

obrigacional. A pretensão individual do direito à saúde visa justamente 

proteger o núcleo essencial desse direito frente à inércia do poder Público, 

o que não viola a isonomia e o acesso universal à saúde. De outra banda, 

o Município de Primavera do Leste defende, de forma preliminar, o 

reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, bem como no mérito pleiteia o 

reconhecimento da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso 

para o fornecimento de medicamento considerado de alto custo. Nesse 

ponto, importante ressaltar, que o STF reafirmou a responsabilidade 

solidária entre os entes federados quanto ao atendimento à saúde, em 

decorrência da competência comum fixada pela Carta Magna, conforme 

decisão proferida no RE 855.178 (com Repercussão Geral), cuja ementa: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou 

conjuntamente. (Min. Relator Luiz Fux). Portanto, deve ser reconhecida a 

responsabilidade solidária das partes Reclamadas, sendo que o pleito 

inicial foi atendido por meio de tutela antecipada e bloqueio das contas do 

Estado de Mato Grosso. O caso concreto. Verifica-se do Relatório Médico 

e dos documentos anexados, os quais instrumentalizam o processo, que a 

realização da consulta médica solicitada e posterior exame eram 

necessários para salvaguardar à saúde e a qualidade de vida da parte 

Reclamante. Ademais, diante da impossibilidade financeira da parte 

Reclamante e da recusa dos entes públicos em fornecer o atendimento 

adequado, restou imprescindível a concessão de tutela judicial para 

garantia dos preceitos constitucionais, especialmente da dignidade da 

pessoa humana e do direito à saúde. Por outro lado, importante destacar 

que não foi demonstrado pelas Reclamadas qualquer fato ou circunstância 

que obstasse o pleito autoral. Do dispositivo. Ante o exposto, com fulcro 

no artigo 196 da Constituição Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais averbados 

nos autos para reconhecer a responsabilidade solidária entre as 

Reclamadas quanto à obrigação de providenciar a realização de consulta 

com médico especialista e exame nos termos da inicial, bem como demais 

procedimentos necessários desde que devidamente justificado, pelo que 

confirmo a tutela de urgência deferida. Consigno que a tutela jurisdicional 

alcançou o seu objetivo, conforme se denota dos autos, sendo 

apresentadas notas fiscais e intimado o Estado de Mato Grosso da 

prestação de contas. Caso exista saldo, expeça-se alvará em favor do 

Estado de Mato Grosso a fim de zerar a conta judicial vinculada ao 

processo. Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente 

projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos 

termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e 

registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, 

cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas 

necessárias. Serve a presente como carta precatória, carta, mandado de 

intimação, ofício, conforme dados constantes nos autos. Primavera do 

Leste/MT, 16 de março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Primavera do Leste-MT, 17 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011799-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR PRUDENTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT17439-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011799-48.2016.8.11.0037. Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigos 1º, parágrafo único 
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e 27 da Lei 12.153/2009. Fundamento e Decido. Os requeridos foram 

intimados a cumprir a sentença, mas se mantiveram inertes e, por esta 

razão, foi realizado bloqueio nas contas do Estado de Mato Grosso, sendo 

cumprida a obrigação e juntada a nota fiscal nos Ids 24046036 e 

22745527. Ante o exposto, tendo em vista que satisfeita a obrigação 

pleiteada no cumprimento de sentença, julgo extinto o presente 

cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 52, caput, da Lei 

9.099/1995; no artigo 924, inciso II e no artigo 925, todos do Código de 

Processo Civil; combinados com o artigo 27 da Lei 12.153/2009. Junte-se o 

extrato da conta judicial e expeça-se alvará em favor do Estado de Mato 

Grosso, para devolução do saldo total remanescente na conta judicial (se 

houver). Sem custas e honorários advocatícios, por força da previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste/MT, 05 de março 

de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004768-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004768-91.2019.8.11.0037. Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, 

e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo 

está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, Passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta por JOSE RIBAMAR DOS SANTOS em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE. A(s) tutela(s) antecipada(s) requerida(s) foi/foram deferida(s). 

Pois bem. Verifica-se do(s) atestado(s) médico(s) e/ou protocolo(s) de 

solicitação ao SUS, que instrumentalizam o processo, que o(s) 

procedimento(s) foi/foram necessários e está/estão baseado(s) em 

documentos de cunho médico. Destarte, o processo traz o diagnóstico e a 

indicação do tratamento, sobejando-se, dessa forma, a prova do direito da 

parte autora. Por outro lado, também evidenciada a premência do 

tratamento como um todo, tanto pelo dano potencial ao paciente e/ou pelo 

risco ao resultado útil do processo (inerente ao tempo mínimo legal de 

trâmite processual), quanto pela demora do réu em fornecer o tratamento. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 196 da Constituição Federal c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente(s) o(s) 

pedido(s) de mérito averbado(s) nos autos e CONDENO os réus, 

solidariamente, a fornecerem o tratamento de saúde, bem como demais 

tratamentos que se fizerem necessários, desde que com justificativa 

médica, em favor da parte autora, JOSE RIBAMAR DOS SANTOS e, como 

corolário, confirmo a(s) tutela(s) de urgência deferida(s). Subsistindo 

eventual saldo remanescente na conta judicial, expeça-se alvará em favor 

do Estado de Mato Grosso, para devolução daquele, a ser creditado na 

conta bancária cujos dados constam na Secretaria da 5ª Vara. Sem 

custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Publicada e registrada diretamente no 

processo eletrônico. Intimem-se. Transitada em julgado e arquive-se o 

processo, depois das baixas necessárias. Serve a presente como carta 

precatória/carta/mandado de intimação/ofício, conforme dados constantes 

nos autos. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2020. Diogo Trindade 

Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 17 de 

março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004065-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JOAO ROCHA DE PAIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004065-34.2017.8.11.0037. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, 

e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo 

está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil. Passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CUMPRIMENTO DE 

PRECEITO FUNDAMENTAL) C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. A(s) tutela(s) antecipada(s) 

requerida(s) foi/foram deferida(s). Pois bem. Verifica-se do(s) atestado(s) 

médico(s) e/ou protocolo(s) de solicitação ao SUS, que instrumentalizam o 

processo, que o(s) procedimento(s) foi/foram necessários e está/estão 

baseado(s) em documentos de cunho médico. Destarte, o processo traz o 

diagnóstico e a indicação do tratamento, sobejando-se, dessa forma, a 

prova do direito da parte autora. Por outro lado, também evidenciada a 

premência do tratamento como um todo, tanto pelo dano potencial ao 

paciente e/ou pelo risco ao resultado útil do processo (inerente ao tempo 

mínimo legal de trâmite processual), quanto pela demora do réu em 

fornecer o tratamento. Ante o exposto, com fulcro no artigo 196 da 

Constituição Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente(s) o(s) pedido(s) de mérito averbado(s) nos autos e 

CONDENO os réus, solidariamente, a fornecerem o tratamento de saúde, 

bem como demais tratamentos que se fizerem necessários, desde que 

com justificativa médica, em favor da parte autora, JOSÉ ROCHA DE 

PAIVA e, como corolário, confirmo a(s) tutela(s) de urgência deferida(s). 

Subsistindo eventual saldo remanescente na conta judicial, expeça-se 

alvará em favor do Estado de Mato Grosso, para devolução daquele, a ser 

creditado na conta bancária cujos dados constam na Secretaria da 5ª 

Vara. Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste/MT para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste/MT, 04 de março de 2020. Jaqueline de 

Sousa Antunes Grippa Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012240-29.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MORAIS ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012240-29.2016.8.11.0037. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, 

e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo 

está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 
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princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA proposta JOSEFA MORAIS ALVES em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT. A(s) tutela(s) antecipada(s) requerida(s) foi/foram deferida(s). 

Pois bem. Verifica-se do(s) atestado(s) médico(s) e/ou protocolo(s) de 

solicitação ao SUS, que instrumentalizam o processo, que o(s) 

procedimento(s) foi/foram necessários e está/estão baseado(s) em 

documentos de cunho médico. Destarte, o processo traz o diagnóstico e a 

indicação do tratamento, sobejando-se, dessa forma, a prova do direito da 

parte autora. Por outro lado, também evidenciada a premência do 

tratamento como um todo, tanto pelo dano potencial ao paciente e/ou pelo 

risco ao resultado útil do processo (inerente ao tempo mínimo legal de 

trâmite processual), quanto pela demora do réu em fornecer o tratamento. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 196 da Constituição Federal c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente(s) o(s) 

pedido(s) de mérito averbado(s) nos autos e CONDENO os réus, 

solidariamente, a fornecerem o tratamento de saúde, bem como demais 

tratamentos que se fizerem necessários, desde que com justificativa 

médica, em favor da parte autora, JOSEFA MORAIS ALVES e, como 

corolário, confirmo a(s) tutela(s) de urgência deferida(s). Subsistindo 

eventual saldo remanescente na conta judicial, expeça-se alvará em favor 

do Estado de Mato Grosso, para devolução daquele, a ser creditado na 

conta bancária cujos dados constam na Secretaria da 5ª Vara. Sem 

custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Publicada e registrada diretamente no 

processo eletrônico. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito. Primavera do 

Leste/MT, 11 de março de 2020. Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juiz 

Leigo SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004636-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR MARIA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ALAN CASSIO DA SILVA SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JANIO RIBEIRO DA SILVA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004636-05.2017.8.11.0037. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, para tratamento de saúde por meio de 

internação compulsória, alegando ser o requerido dependente químico, 

resultando em situação de risco para si e terceiros. A tutela de urgência 

foi deferida. O Estado de Mato Grosso se defende alegando 

comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à saúde, 

impertinência da aplicação da multa diária, que seja julgado totalmente 

improcedente o pedido da parte autora. O Município requerido alega a 

preliminar de ilegitimidade ativa em postular a internação compulsória. 

Alega que foi oficiado Secretaria Municipal de Saúde para realização da 

consulta. Requerendo as penhoras sejam realizadas na conta do Estado e 

a improcedência da ação. É o breve relato. Decido. O processo está 

suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil. Rejeito preliminar de ilegitimidade 

ativa da requerente, haja vista que há nos autos documentos que atestam 

que o paciente não tinha condições de retornar ao convívio social, sendo, 

portanto, a autora legitima para propor a ação. A parte autora requereu a 

internação do reclamado para tratamento de dependência química, com 

base nos documentos juntados na exordial, na qual indicou a necessidade 

de internação em comunidade terapêutica. Importante frisar que não há 

que se falar em perda superveniente do objeto pelo cumprimento da 

decisão concessiva da tutela antecipada, uma vez que foi necessária a 

atuação jurisdicional para a internação do paciente, mesmo que de forma 

breve. A seguir, transcrevo precedentes dos tribunais pátrios: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA. REJEITADAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

DO MUNICÍPIO E FALTA DE INTERRESE DE AGIR. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS 

PODERES. LEGALIDADE. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE. RECURSO DESPROVIDO. 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há falar em perda do objeto da 

demanda, uma vez que providenciada a avaliação e a internação do 

paciente em razão do comando judicial antecipatório proferido. Necessária 

à apreciação definitiva do mérito. Artigo 273, § 5º, do Código de Processo 

Civil. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e internação 

compulsória é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual 

deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete 

unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, 

não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido 

constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 3. Eventuais 

limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto 

para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito 

reclamado. 4. (...) 7. (...). (Apelação/ Reexame Necessário 152497/2012, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013) À guisa do arcabouço 

constitucional, a internação compulsória consiste em modalidade de 

internação psiquiátrica determinada pela Justiça (de acordo com o artigo 

6º, parágrafo único, inciso III, da Lei 10.216/2001) e, por isso, está 

indubitavelmente albergado pelas ações de assistência à saúde, sendo 

dever do SUS prover o tratamento de saúde adequado de que o paciente 

necessite (artigo 6º, inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/90). Destarte, diante 

da inércia ou deficiência estatal quanto à matéria, é cabível a condenação 

do Poder Público, conforme precedentes jurisprudenciais: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À 

SAÚDE. URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. 

POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE. RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. Compete ao Estado em suas três esferas, municipal, 

estadual e federal, a obrigação de garantir o acesso à saúde. (AI 

121184/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014). 

Friso que o deferimento da prestação ora vindicada não implica em 

violação ao princípio da isonomia ou da impessoalidade, mas tão somente 

no cumprimento de um direito fundamental expressamente assegurado na 

Constituição da República. De outra banda, está sedimentado pela 

jurisprudência que a responsabilidade pelos serviços de saúde cabe à 

União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, sendo esta 

solidária. Nesse sentido cito os precedentes a seguir: REGIMENTAL. 

APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 

INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. Por se tratar de obrigação 

solidária de todos os entes federativos, podem ser exigidos do Município 

os meios necessários à concretização do direito à saúde do cidadão. 

Nesse sentido, o Poder Judiciário não viola o Princípio da Separação dos 

Poderes, ao determinar o fornecimento gratuito de tratamento necessário à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Recurso não provido. (AgR 

7766/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido de mérito para o fim de condenar os requeridos, 

solidariamente, a fornecer o tratamento de saúde indispensável à pessoa 

de ALAN CASSIO DA SILVA SANTOS, consistente em internação 
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compulsória em clínica especializada para tratamento de dependente 

químico, seja na rede pública ou privada, bem como acompanhamento 

psicológico e psiquiátrico, ratificando a tutela de urgência deferida, 

consignando que já houve quitação da clínica especializada. Subsistindo 

eventual saldo remanescente na conta judicial, expeça-se alvará em favor 

do Estado de Mato Grosso, para devolução daquele, a ser creditado na 

conta bancária cujos dados constam na Secretaria da 5ª Vara. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste/MT para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2020. Jaqueline de 

Sousa Antunes Grippa Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007034-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSANTOS VIEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA DANIELA ISBRECHT OAB - MT25907/O (ADVOGADO(A))

GISLAINE ALVES OAB - MT19990/O (ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007034-85.2018.8.11.0037. Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os 

seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre EDSANTOS 

VIEIRA FERREIRA E BANCO CETELEM S.A, noticiado nos autos em Id. 

29821216. Em consequência, julgo extinto o presente processo em 

conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de 

deliberar acerca da expedição de alvará, uma vez que o montante será 

pago através de depósito na conta bancária da advogada da parte 

requerente. Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – 

MT, 17 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005392-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DE SOUSA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005392-14.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA JOANA DE SOUSA 

CABRAL REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A Vistos , 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO 

ITAU CONSIGNADO S.A. Alega a parte embargante que houve omissão, 

bem como erro material diante da não apreciação Do acordo entabulado 

entre as partes (id. Num. 11906271). Os Embargos merecem acolhimento, 

uma vez que há erro material na sentença objurgada. Decido. Verifico que, 

de acordo com os autos, as partes firmaram acordo, sendo que restou 

adimplido, conforme id nº 12126778 . Assim, verifico erro material na 

sentença proferida, sendo que a sua nulidade é medida que se impõe. 

Diante do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de 

Processo Civil, acolho os embargos de declaração opostos para tornar 

sem efeito a sentença proferida nos autos, id nº 16200957, considerando 

o erro material, bem como, HOMOLOGO, para que produzam os seus 

efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes, id nº 

12126778. Diante da informação trazida aos autos de que a parte 

reclamada não cessou os descontos em folha de pagamento da parte 

autora (Id. 13721920), INTIME-SE A PARTE REQUERIDA PARA QUE 

CANCELE O CONTRATO, BEM COMO, CESSE OS DESCONTOS EM FOLHA, 

no prazo de 05 cinco dias, sob pena de multa única de R$5.000,00 (cinco 

mil reais), nos termos do art. 536, do NCPC. Intime-se a parte requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito. Decorrido o 

prazo, venham conclusos para deliberações. Serve a presente decisão 

como carta/mandado de intimação, conforme dados constantes da petição 

inicial. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007129-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREGRINO PEDREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DA SILVA FEITOSA OAB - PE40171 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (REQUERIDO)

MARIA SIRLEI RODRIGUES WACHHOLZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007129-18.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CAROLINE PEREGRINO 

PEDREIRA SILVA REQUERIDO: ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME, MARIA 

SIRLEI RODRIGUES WACHHOLZ Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE 

PROTESTO, PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA proposta por CAROLINE PEREGRINO PEDREIRA SILVA em 

desfavor do ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME, MARIA SIRLEI RODRIGUES 

WACHHOLZ, todos qualificados nos autos. Deixo de relatar os fatos, nos 

termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. Declaro a conexão desta ação 

com os autos sob o nº. 1007220-11.2018.8.11.0037 e 

1006124-58.2018.8.11.0037, visto que trata de fatos semelhantes, de 

forma que a união para julgamento simultâneo propicia uma análise mais 

abrangente da situação, evitando, inclusive, decisão contraditória, além de 

possibilitar a celeridade e concentração dos atos processuais. 

Fundamento e Decido. O objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, 

motivo pelo qual dispensa a produção de provas em audiência e enseja o 

julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. A parte autora requereu a inversão do ônus da prova. O 

artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os 

requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: 

consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do 

suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados. In casu, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes. Ademais, é inviável exigir a 

prova ao autor, já que nega a existência de relação jurídica. Portanto, 

resta evidente que o caso se trata de produção de prova negativa, sendo 

necessária a inversão do ônus da prova. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 
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presumido o dano moral daí decorrente, dispensando, portanto, a 

produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e 

proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar 

enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Mantém-se os honorários 

advocatícios que cumprem a função de remunerar com justiça o 

profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. Ao julgar o Recurso, 

o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em 

conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (Ap 

17072/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018).(Grifei) Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da 

prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, 

uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas 

trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do 

processo na fase em que se encontra. Ademais, como mencionado, resta 

evidente a imprescindibilidade de inversão por se tratar de prova negativa, 

sendo ônus dos requeridos demonstrarem a regularidade da dívida e da 

inclusão do nome da parte autora no rol de inadimplentes. A autora afirma, 

em síntese, que possuiu relação jurídica com a parte requerida através de 

contrato de prestação de serviços o qual foi cancelado em razão de 

problemas de saúde, porém mesmo cancelando o contrato entabulado 

entre as partes, a reclamada levou seu nome a protesto em Cartório por 

ausência de pagamento de 05 (cinco) parcelas no valor de R$100,00(cem 

reais) cada, totalizando o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) efetivado 

entre o período de 31/07/2017 ao período de 30/11/2017. Em sua defesa a 

reclamada alegou exercício regular do direito, sendo que não realizou 

cobrança indevida e por falta de pagamento solicitou o protesto do nome 

da parte autora no rol de mal pagadores, bem como, requereu a 

improcedência da lide. Consigno que fora reconhecida a inexistência da 

dívida, determinando-se o cancelamento dos protestos, bem como, o 

cancelamento dos boletos na ação nº1006124-58.2018.8.11.0037 

(conexa), em trâmite nessa vara, motivo pelo qual deixo de analisar o 

pedido de inexistência de débito e cancelamento dos protestos nesses 

autos. Passo à análise do dano moral pleiteado pela parte autora, tendo em 

vista que em sede de embargos à execução não puderam ser apreciados 

por força do art. 917, do CPC. Para acarretar dano moral indenizável é 

imprescindível comprovar que a conduta do agente (ação ou a omissão) 

ocasionou dano, sendo desnecessária a prova da culpa, por se tratar de 

responsabilidade objetiva (artigo 14, do CDC). No caso dos autos, restou 

comprovada a inexistência do débito e o protesto indevido do nome da 

parte autora, reconhecida na ação nº nº1006124-58.2018.8.11.0037, 

motivo pelo qual a reparação pelos danos morais experimentados pela 

parte reclamante é medida que se impõe. Importante registrar que a 

inserção indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é suficiente para configurar o dano moral, por ser presumido. 

Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO - 

DANO IN RE IPSA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – 

INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. O dano decorre diretamente do 

ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na inscrição indevida do 

nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da 

contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in re 

ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. O recurso de embargos de 

declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não 

encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. (ED 8275/2018, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018). (Grifei). 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural para CONDENAR a 

parte Reclamada a pagar à parte Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) referente a indenização por danos morais, que deverão 

ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar deste arbitramento, 

data na qual o dano foi aferido em valor já atualizado. Confirmo a medida 

liminar anteriormente concedida. Consigno que fora reconhecida a 

inexistência da dívida, determinando-se o cancelamento dos protestos, 

bem como, o cancelamento dos boletos na ação 

nº1006124-58.2018.8.11.0037, em trâmite nessa vara, motivo pelo qual 

deixo de analisar o pedido de inexistência de débito e cancelamento dos 

protestos nesses autos; - Por fim, declaro a conexão desta ação com os 

a u t o s  s o b  o  n º .  1 0 0 7 2 2 0 - 1 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  e 

1006124-58.2018.8.11.0037, visto que trata de fatos semelhantes. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Publicado e Registrado no 

Pje. Intimem-se as partes da sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste, 17 de Março de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007220-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1007220-11.2018.8.11.0037 Embargante: DIEGO PEDREIRO 

SILVA Embargada: ACADEMIA SPAÇO FITNESS (ADIR ALFREDO 

WACHHOLZ-ME) e SPAÇO AQUÁTICO (ADIR ALFREDO WACHHOLZ-ME). 

Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Inicialmente, declaro a conexão desta execução com os autos 

sob o nº. 1006124-58.2018.8.11.0037 e 1007129-18.2018.8.11.0037, visto 

que se trata de fatos semelhantes, de forma que a união para julgamento 

simultâneo propicia uma análise mais abrangente da situação, evitando, 

inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade e 

concentração dos atos processuais. Ao lado disso, acolho os embargos à 

execução, eis que tempestivos, conforme id. n º 19849298. Fundamento. 

Decido. Trata-se de Embargos à Execução opostos por DIEGO PEDREIRO 

SILVA contra ACADEMIA SPAÇO FITNESS (ADIR ALFREDO 

WACHHOLZ-ME) e SPAÇO AQUÁTICO (ADIR ALFREDO WACHHOLZ-ME). 

Expõe o embargante preliminarmente a sua ilegitimidade passiva nos autos 

da execução de título extrajudicial, em razão de ter adimplido todo o débito 

durante a vigência de seu contrato, bem como afirma não ser devedor 

diante de uma troca de titular na relação contratual. Alega que em 

Agosto/2018 foi até a reclamada a fim de quitar o débito existente, bem 

como solicitou naquela oportunidade cancelamento do contrato de seu 

filho, momento em que foi instruído por funcionária da reclamada que 

poderia transferir o contrato para outra criança sem a necessidade de 

cancelá-lo, uma vez que se rescindido arcaria com as custas dos boletos 

emitidos somados a multa contratual. A parte embargante informa que 

posteriormente seu filho foi substituído por Lorenzo, filho da Sra. Elem e 

Sr. Rodolfo, conforme ficha cadastral acostada. Da análise detida dos 

autos, verifico que razão assiste a parte embargante/executada, isso 

porque as provas carreadas demonstram claramente a ocorrência de uma 

cessão de posição contratual. A ficha cadastral, id nº 18324012, consta a 

observação de que Lorenzo Fonseca Silva “vai ficar no lugar” de Davi 

Pelegrine P. Silva, bem como, em conversa de aplicativo, id nº 18324016, o 

representante da reclamada afirma que a esposa do 

embargante/executado e a Elem acordaram que o contrato permaneceria 

em seu nome para não pagarem a multa rescisória. Desse modo, embora 

não disciplinada pelo direito brasileiro propriamente dito, é reconhecida a 

sua ocorrência nos negócios jurídicos pela jurisprudência e a doutrina. 
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Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial a cerca do tema: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. 

ANUÊNCIA. NECESSIDADE. SENTENÇA EIVADA DE CONTRADIÇÃO. 

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. ANULAÇÃO. SENTENÇA 

REFORMADA. 1. A cessão de posição contratual, embora não regulada 

expressamente pelo Código Civil, foi recepcionada pela doutrina civil e 

também pela jurisprudência. 1.1. A anuência do contratante remanescente 

é condição para a perfectibilização da cessão de posição contratual. 2. 

Não sendo a cessão de posição contratual perfeita por ausência de 

anuência do contratante remanescente, é responsabilidade do suposto 

cedente eventual reparação de danos com relação ao terceiro 

cessionário. 3. Multa por embargos protelatórios deve ser anulada quando 

presentes qualquer dos vícios elencados no Art. 1.022, CPC. 4. Apelação 

da primeira Ré desprovida. Honorários majorados. Apelação da segunda 

Ré provida. (TJ-DF 20150710127958 DF 0012553-67.2015.8.07.0007, 

Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 22/08/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/09/2018 . Pág.: 113-121). 

Destaquei. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO PROTESTADO 

CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO CEDENTE QUANDO DEIXA DE NOTIFICAR O 

CESSIONÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO COL. STJ A DETERMINAR A 

INEFICÁCIA DA CESSÃO QUANDO DESASSISTIDA DA RESPECTIVA 

NOTIFICAÇÃO À CONTRAPARTE. MAGISTÉRIO DA DOUTRINA. PROTESTO 

DE TÍTULO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DEVER DE 

INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

REDUZIDO A FIM DE ATENDER AOS PARÂMETROS DO MÉTODO 

BIFÁSICO. ENCUNCIADOS PRECEDENTES. 1. “A anuência do cedido é 

elemento necessário à validade do negócio jurídico, residindo sua 

finalidade na possibilidade de análise, pelo cedido, da capacidade 

econômico financeira do cessionário, de molde a não correr o risco de 

eventual inadimplemento; nesse ponto, assemelhando-se à figura do 

assentimento na assunção de dívida.” (REsp 1036530 / SC- Min. Rel. Luís 

Felipe Salomão- Quarta Turma- Julgado em: 25/03/2014); 2.Legitimidade 

passiva da empresa ora apelante, porquanto não comprovou ter procedido 

à notificação do cedido quando procedeu à cessão de sua posição 

contratual; Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro Vigésima Quinta 

Câmara Cível Apelação Cível nº 0235946-22.2015.8.19.0001 (5) 3. Revelia. 

Efeitos. Previsão atual no parágrafo único do art. 346 do CPC/2015. A 

parte revel pode intervir no processo em qualquer fase, in casu, recursal, 

recebendo-o no estado em que se encontrar. A apelante nada 

acrescentou nesta sede recursal a ensejar eventual reforma, uma vez 

que se existente ou não a suposta relação jurídica originária, cabia-lhe 

produzir tal prova. 4. "A inscrição indevida de nome do consumidor em 

cadastro restritivo de crédito configura dano moral, devendo a verba 

indenizatória ser fixada de acordo com as especificidades do caso 

concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." 

(Verbete Sumular n.º 89 TJRJ). 5. Dano moral configurado. Quantum 

indenizatório que se reduz ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que 

se revela nos limites da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com 

o que vem sendo fixado em casos similares nesta Eg. Corte. 6. Recurso 

parcialmente provido, nos termos do voto do relator. Vistos, relatados e 

discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0235946-22.2015.8.19.0001, 

em que é apelante Via Varejo S.A. e apelado João Alexandre Borges do 

Nascimento. Grifei. A cessão de posição contratual, embora não encontre 

respaldo legal específico, é admitida no ordenamento jurídico brasileiro 

com base na autonomia da vontade (autonomia privada), bem como na 

possibilidade de celebração de contratos atípicos. Assim, a fim de dirimir 

as celeumas pertinentes ao instituto, possível a aplicação, por analogia, 

das disposições relativas à cessão de crédito e assunção de dívidas - 

modos de transmissão de obrigações disciplinados pelo Código Civil 

brasileiro, além das lições de direito comparado. Nessa toada, tem-se que 

a lei isenta o cedente na hipótese de insolvência do cedido, salvo se 

houver estipulação em contrário, nos termos do art. 296, do CC, “in 

verbis”: Art. 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde 

pela solvência do devedor. “In casu”, verifico que as partes (cedente, 

cedido e cessionário) em comum acordo consentiram na cessão realizada, 

ainda que ausente documento formal, uma vez que do período de 

Fevereiro/2017 a Julho/2017 o embargante se responsabilizou pelo 

adimplemento do contrato de prestação de serviços, e, após esse período 

Lorenzo Fonseca Silva passou a frequentar as aulas tendo adimplido a 

parcela de agosto/2017. Além disso, infere-se tal operação diante das 

conversas de aplicativo apresentadas. Diante disso, considerando que a 

cessão de posição contratual realizada em conformidade com a lei 

preenchendo os requisitos do negocio jurídico válido e eficaz, o 

reconhecimento da ilegitimidade passiva do embargante/executado é 

medida que se impõe, por força do art. 296, do Código Civil. Ao lado disso, 

cabe ressaltar considerações acerca do título executivo. Preceitua o art. 

786, do CPC, a respeito dos requisitos do título executivo: Art. 786. A 

execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação 

certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo. Parágrafo 

único. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o 

crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título. 

Analisando detidamente os autos, infere-se que o título executivo 

apresentado é inexequível e inexigível a obrigação face ao 

embargante/executado, por força da cessão de posição contratual 

caracterizada, tornando-se indevidos os protestos realizados em seu 

nome, forçoso o seu cancelamento. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REQUISITOS DO TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA. TÍTULO INEXEQUÍVEL. São necessários tanto 

o título executivo extrajudicial quanto o inadimplemento do devedor para 

ajuizar uma execução. O inadimplemento do devedor deverá se referir a 

obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo 

extrajudicial, e a prova dos atributos da obrigação deve ser 

pré-constituída, demonstrada no momento em que a ação é proposta. A 

necessidade de apuração de fatos ou a explicação de cláusulas 

contratuais descaracteriza o documento como título executivo, cabendo o 

processo de conhecimento. O credor carece do direito de ação ao instruir 

a execução com título inexequível. Manutenção da sentença de 

indeferimento da petição inicial devido à ausência dos requisitos do título 

extrajudicial. Apelação não provida. (TJ-DF - APC: 20150710256980, 

Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 

11/05/2016, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

17/05/2016 . Pág.: 237). Destaquei. Isto posto, tem-se que o 

reconhecimento da inexequibilidade contida no título executivo em face do 

embargante/executado também é medida que se impõe, eis que as 

circunstâncias fáticas comprovadas apontam a ocorrência de uma cessão 

de posição contratual, devendo a parte embargada/exequente propor 

ação de conhecimento a fim de obter título executivo para satisfazer o seu 

crédito em face do devedor atual, Qual seja: Rodolfo e Elem, pais de 

Lorenzo. A respeito do pleito de indenização por danos morais constante 

no item “f”, id nº 18324002, tenho que não merece prosperar, isso porque 

a natureza jurídica dos embargos é de defesa, fato modificativo ou 

extintivo dos direitos do autor, conforme depreende-se do art. 917, do 

CPC, sendo a natureza jurídica da pretensão indenizatória diversa da dos 

embargos. Além disso, não é possível formular pedido contraposto em 

sede de execução diante da impossibilidade da decisão formar novo título 

executivo, abarcando tema diverso em favor do embargante/executado. 

Nesse sentido a jurisprudência é ampla: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR 

SENTENÇA ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR. 

PEDIDO FORMULADO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR 

INDEVIDAMENTE COBRADO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. RECURSO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, DECLARADA A CARÊNCIA 

DE AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. "O pleito de 

indenização dos danos morais e patrimoniais não é defesa, mas, sim, 

pedido em sentido estrito, e sua veiculação em embargos do devedor é 

inviável, reclamando ação autônoma" (STJ, REsp 1638535/RJ, rel. Ministro 

Moura Ribeiro, j. 07/02/2017). (TJ-SC - AC: 00114814820138240005 

Balneário Camboriú 0011481-48.2013.8.24.0005, Relator: Jorge Luiz de 

Borba, Data de Julgamento: 02/10/2018, Primeira Câmara de Direito 

Público) RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

CHEQUE. EMBARGOS A EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 

RECURSO DO EMBARGANTE QUE PRETENDE VER RECONHECIDO PEDIDO 

CONTRAPOSTO ONDE PLEITEIA DANOS MORAIS PELA APRESENTAÇÃO 

ANTECIPADA DE CHEQUE. SENTENÇA QUE DECIDIU PELA AUSÊNCIA DO 

DIREITO INVOCADO. CONTUDO, MOSTRA-SE INVIÁVEL O PRÓPRIO 

EXAME DA PRETENSÃO, JÁ QUE A MATÉRIA PASSÍVEL DE SER 

ANALISADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONTEMPLA O PEDIDO 

INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE QUE A DECISÃO DOS EMBARGOS 

FORME NOVO TÍTULO EXECUTIVO, ABRAGENDO TEMA DIVERSO EM 
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FAVOR DO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO 

EM EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007845910, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 19/10/2018). (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71007845910 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da 

Silva, Data de Julgamento: 19/10/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2018) Pelas razões acima 

expostas, deixo de analisar o pedido de indenização por danos morais 

pleiteado pelo embargante/executado, por força do art. 917, do CPC/15. 

Quanto aos títulos protestados, considerando a inexigibilidade da 

obrigação e a inexequibilidade do título executivo face ao 

embargante/executado, tem-se que os protestos de protocolo n ° 

00024/2034 e 00024/3336 são indevidos. Quanto ao protesto de protocolo 

nº 00023/8788, verifico que houve o adimplemento da obrigação, eis que 

foi expedida carta de anuência em 03/08/2017, conforme id nº 18324011, 

sendo de igual modo indevido. O art. 917, VI, do CPC, assim dispõe: Art. 

917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: [...] VI - 

qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de 

conhecimento. Assim, tendo em vista que fora reconhecido por este juízo 

o adimplemento de parte da obrigação, a ilegitimidade passiva do 

embargante/executado, bem como a inexequibilidade do titulo e 

inexigibilidade da obrigação, forçoso reconhecer que todos os protestos 

efetuados pela reclamada em face do embargante/executado são 

indevidos, id nº 18324007, devendo ser cancelados. A respeito da 

litigância de má-fé, assim preceitua o Código de Processo Civil, em seu art. 

80: Considera-se litigante de má-fé aquele que: “I) deduzir pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II) alterar a 

verdade dos fatos; III) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV) 

opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V) proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI) provocar 

incidente manifestamente infundado; VII) interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório”. No caso dos autos, a parte 

embargada/exequente alegou ser credora da parte embargante/executado 

por meio da ação de execução, entretanto, restou sobejamente afastada a 

sua pretensão pelas provas trazidas aos autos pelo embargante. Desta 

forma, mostra-se evidente que a parte embargada/exequente, ao propor a 

presente demanda, alterou a verdade dos fatos com o nítido propósito de 

obter vantagens indevidas, quais sejam: pleitear adimplemento de 

obrigação em face de pessoa desobrigada por lei, eis que o verdadeiro 

devedor encontra-se inadimplente. Restou evidenciado nas conversas de 

aplicativos, id nº 18324013, que a parte embargada/exequente tinha 

conhecimento de que o verdadeiro devedor não era a pessoa do 

embargante/executado, mesmo assim optou por responsabilizar pessoa 

desobrigada, conforme trecho transcrito. Rafael Espaço Aquático “Bom 

dia Rodolfo. Verifiquei o seu caso aqui. O que aconteceu é que seu filho 

não foi mais, mas não foi feito a rescisão do contrato, assim permaneceu 

vigorando. Á época que sua esposa me procurou eu não havia adentrado 

em juízo cobrando a dívida, por isso consegui fazer um desconto bom. A 

execução está em R$1.034,20, consigo fazer à vista R$ 700,00.” ...“Pois 

é, em breve vai chegar a citação pro Diego pagar os R$ 1.034,20 a 

vista”... Assim, a condenação por litigância de má-fé é medida que se 

impõe, até mesmo como forma de se advertir parte embargada/exequente 

para não mais propor demandas para fins de se locupletar ilicitamente. 

Diante do exposto, ACOLHO E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

Embargos à Execução, com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil para: - Reconhecer à 

inexistência da dívida, tendo em vista o adimplemento da parcela de 

julho/2017, a ilegitimidade passiva do embargante/executado, a 

inexigibilidade da obrigação e inexequibilidade do título executivo face ao 

embargante/executado em relação às parcelas de setembro/2017 e 

outubro/2017, extinguindo-se a execução por quantia certa de título 

extrajudicial. - Determinar o cancelamento dos protestos efetuados pela 

embargada/exequente em nome do embargante/executado, quais sejam: 

protocolos n ° 00024/2034, 00024/3336 e 00023/8788, pelos fundamentos 

alhures, expedindo-se ofício ao Cartório do 2º Ofício Notarial e Registral da 

Comarca de Primavera do Leste; - Condenar a embargada/exequente ao 

pagamento das custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85), bem como, multa que fixo no percentual de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e 

danos à parte contrária, eis que reconheço a sua litigância de má-fé; - 

Deixo de analisar o pedido de indenização por danos morais pleiteado pelo 

embargante/executado, por força do art. 917, do CPC/15; - Por fim, declaro 

a conexão desta ação com os autos sob o nº. 

1006124-58.2018.8.11.0037 e 1007129-18.2018.8.11.0037, visto que trata 

de fatos semelhantes. Publicado e registrado no PJE. Intimem-se as partes 

da sentença. Primavera do Leste - MT, 17 de março de 2.020. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006124-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE PEREGRINO PEDREIRA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA AUGUSTA DE SABOIA LEAL OAB - PE42688 (ADVOGADO(A))

IVANILDO DA SILVA FEITOSA OAB - PE40171 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1006124-58.2018.8.11.0037 Embargante: CAROLINE 

PEREGRINO PEDREIRA SILVA Embargada: ACADEMIA SPAÇO FITNESS 

(ADIR ALFREDO WACHHOLZ-ME) e SPAÇO AQUÁTICO (ADIR ALFREDO 

WACHHOLZ-ME). Vistos. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. Inicialmente, declaro a conexão desta ação com os autos 

sob o nº. 1007220-11.2018.8.11.0037 e 1007129-18.2018.8.11.0037, visto 

que trata de fatos semelhantes, de forma que a união para julgamento 

simultâneo propicia uma análise mais abrangente da situação, evitando, 

inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade e 

concentração dos atos processuais. Fundamento. Decido. Trata-se de 

Embargos à Execução opostos por CAROLINE PEREGRINO PEDREIRA 

SILVA contra ACADEMIA SPAÇO FITNESS (ADIR ALFREDO 

WACHHOLZ-ME) e SPAÇO AQUÁTICO (ADIR ALFREDO WACHHOLZ-ME). 

Expõe a embargante preliminarmente fraude processual nos autos da 

execução de título extrajudicial, em razão de ter modificação do 

instrumento contratual, eis que a cópia encaminhada pelo advogado não 

havia a assinatura das testemunhas constante na via juntada no 

processo. Da análise detida dos autos, verifico que não merece prosperar 

a preliminar arguida pela parte embargante/executada, isso porque 

assinatura das testemunhas podem ser colhidas em momento posterior, 

bem como, são meramente instrumentárias e em nada afetam no conteúdo 

do instrumento particular. Nesse sentido: "[...]"CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MENSALIDADES 

ESCOLARES – ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS - CANCELAMENTO DO 

CURSO – NÃO FREQUÊNCIA – AUSENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – I - 

Partes que celebraram 'Contrato de Prestação de Serviços Educacionais' – 

Contrato celebrado, devidamente assinado por duas testemunhas, que é 

título executivo extrajudicial – Inteligência do art. 784, III, do NCPC – 

Jurisprudência do C. STJ que é pacífica no sentido de que a legislação 

processual vigente não exige que a assinatura das testemunhas 

instrumentárias seja contemporânea à assinatura do devedor – 

Desnecessidade da presença das testemunhas no momento da assinatura 

do contrato – Precedentes deste E. TJ e desta C. 24ª Câmara – [...]".(TJ-SP 

- AC: 10098711020188260001 SP 1009871-10.2018.8.26.0001, Relator: 

Salles Vieira, Data de Julgamento: 16/04/2019, 24ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 16/04/2019). Grifei. Alega a 

embargante /executada que  con t ra tou  os  se rv i ços  da 

embargada/exequente pelo período de 06/04/2017 a 11/11/2017. Informa 

que posteriormente foi acometida de problemas de saúde, tendo dado 

início ao tratamento médico que se estendeu por alguns meses, motivo 

pelo qual parou de frequentar a academia, bem como, se afastou do 

trabalho. A fim de robustecer suas pretensões a embargante/executada 

carreou aos autos documentos médicos que comprovam que esteve 

impossibilitada de frequentar a academia. Consigno que a 

embargada/exequente deixou de comprovar que realizou cobranças a 

parte embargante/executada em data anterior a dos protestos, o que leva 

a crer que tendo sido realizada a solicitação de rescisão pelo esposo da 

embargante/executada a parte embargada/exequente não diligenciou a fim 

de obter os atestados médicos e formalizar a rescisão contratual. 
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Inobstante a isso, a parte embargante/executada comprovou que seu 

esposo esteve na academia no dia 03/08/2017, conforme protocolo 

assinado anexo, id. 16654473. Nessa toada, forçosa a aplicação da 

cláusula 25ª, §2°, do contrato celebrado id nº 16654453, que dispõe sobre 

a rescisão contratual em caso de incapacidade para exercer atividades 

físicas isentando do pagamento de multa e das parcelas posteriores, eis 

que comprovada a incapacidade da embargante/executada, devendo a 

parte embargante/executada arcar com os custos de cancelamento dos 

boletos, o que perfaz a monta de R$25,00 (vinte e cinco reais). Cabe 

ressaltar a aplicação do princípio de pacta sunt servanda, que rege o 

mundo dos contratos, destinado a preservar a autonomia da vontade 

declarada, bem como a segurança da relação jurídica subjacente. 

(SUBTIL, 2012, p. 32) Nesse sentido, preceitua o Código Civil Brasileiro: 

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da 

função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais 

privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a 

excepcionalidade da revisão contratual. Art. 422. Os contratantes são 

obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 

execução, os princípios de probidade e boa-fé. Diante disso, o 

reconhecimento da rescisão contratual pela incapacidade da 

embargante/executada para exercer atividades físicas à época requerida 

pelo esposo da embargante/executada considerando a cláusula 25ª, §2°, 

do contrato é medida que se impõe, por força dos artigos 421 e 422, 

ambos do Código Civil. Ao lado disso, cabe ressaltar considerações 

acerca do título executivo. Preceitua o art. 786, do CPC, a respeito dos 

requisitos do título executivo: Art. 786. A execução pode ser instaurada 

caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível 

consubstanciada em título executivo. Parágrafo único. A necessidade de 

simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira 

a liquidez da obrigação constante do título. Analisando detidamente os 

autos, infere-se que o título executivo apresentado é inexequível e 

inexigível a obrigação em face da embargante/executada, por força da 

rescisão contratual caracterizada, tornando-se indevidos os protestos 

realizados em seu nome, forçoso o seu cancelamento. Nesse sentido: 

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REQUISITOS DO TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA. TÍTULO INEXEQUÍVEL. São necessários tanto 

o título executivo extrajudicial quanto o inadimplemento do devedor para 

ajuizar uma execução. O inadimplemento do devedor deverá se referir a 

obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo 

extrajudicial, e a prova dos atributos da obrigação deve ser 

pré-constituída, demonstrada no momento em que a ação é proposta. A 

necessidade de apuração de fatos ou a explicação de cláusulas 

contratuais descaracteriza o documento como título executivo, cabendo o 

processo de conhecimento. O credor carece do direito de ação ao instruir 

a execução com título inexequível. Manutenção da sentença de 

indeferimento da petição inicial devido à ausência dos requisitos do título 

extrajudicial. Apelação não provida. (TJ-DF - APC: 20150710256980, 

Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 

11/05/2016, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

17/05/2016 . Pág.: 237). Destaquei. Isto posto, tem-se que o 

reconhecimento da inexequibilidade e contida no título executivo em face 

da embargante/executada também é medida que se impõe, eis que as 

circunstâncias fáticas comprovadas apontam a ocorrência da rescisão 

contratual, devendo a parte embargada/exequente se abster de efetuar 

cobranças decorrentes do título apresentado. A respeito do pleito de 

indenização por danos morais e repetição do indébito, id nº 16654442, 

tenho que não merece prosperar, isso porque a natureza jurídica dos 

embargos é de defesa, fato modificativo ou extintivo dos direitos do autor, 

conforme depreende-se do art. 917, do CPC, sendo a natureza jurídica da 

pretensão indenizatória diversa da dos embargos. Além disso, não é 

possível formular pedido contraposto em sede de execução diante da 

impossibilidade da decisão formar novo título executivo, abarcando tema 

diverso em favor da embargante/executada. Nesse sentido a 

jurisprudência é ampla: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SENTENÇA ANTE 

A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR. PEDIDO FORMULADO 

NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. 

IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO 

E, DE OFÍCIO, DECLARADA A CARÊNCIA DE AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL. "O pleito de indenização dos danos morais e 

patrimoniais não é defesa, mas, sim, pedido em sentido estrito, e sua 

veiculação em embargos do devedor é inviável, reclamando ação 

autônoma" (STJ, REsp 1638535/RJ, rel. Ministro Moura Ribeiro, j. 

07/02/2017). (TJ-SC - AC: 00114814820138240005 Balneário Camboriú 

0011481-48.2013.8.24.0005, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de 

Julgamento: 02/10/2018, Primeira Câmara de Direito Público) RECURSO 

INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. 

EMBARGOS A EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. RECURSO DO 

EMBARGANTE QUE PRETENDE VER RECONHECIDO PEDIDO 

CONTRAPOSTO ONDE PLEITEIA DANOS MORAIS PELA APRESENTAÇÃO 

ANTECIPADA DE CHEQUE. SENTENÇA QUE DECIDIU PELA AUSÊNCIA DO 

DIREITO INVOCADO. CONTUDO, MOSTRA-SE INVIÁVEL O PRÓPRIO 

EXAME DA PRETENSÃO, JÁ QUE A MATÉRIA PASSÍVEL DE SER 

ANALISADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONTEMPLA O PEDIDO 

INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE QUE A DECISÃO DOS EMBARGOS 

FORME NOVO TÍTULO EXECUTIVO, ABRAGENDO TEMA DIVERSO EM 

FAVOR DO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO 

EM EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007845910, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 19/10/2018). (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71007845910 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da 

Silva, Data de Julgamento: 19/10/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2018) Pelas razões acima 

expostas, deixo de analisar os pedidos de indenização por danos morais, 

repetição do indébito e pedido contraposto item “j” pleiteado pela 

embargante/executada, por força do art. 917, do CPC/15. Quanto aos 

títulos protestados, considerando a inexigibilidade da obrigação e a 

inexequibilidade do título executivo face a embargante/executada, tem-se 

que os protestos de protocolo n ° 00024/0153, 00024/1509, 00024/2918, 

00024/4305 e 00023/8235 são indevidos. O art. 917, VI, do CPC, assim 

dispõe: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: 

[...] VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em 

processo de conhecimento. Assim, tendo em vista que fora reconhecido 

por este juízo a rescisão contratual, bem como a inexequibilidade do título 

e inexigibilidade da obrigação, forçoso reconhecer que todos os protestos 

efetuados pela reclamada em face da embargante/executada são 

indevidos, id nº 16654451, devendo ser cancelados. A respeito da 

litigância de má-fé, assim preceitua o Código de Processo Civil, em seu art. 

80: Considera-se litigante de má-fé aquele que: “I) deduzir pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II) alterar a 

verdade dos fatos; III) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV) 

opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V) proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI) provocar 

incidente manifestamente infundado; VII) interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório”. No caso dos autos, não restou comprovada 

a litigância de má-fé, eis que as assinaturas das testemunhas podem ser 

colhidas em momento posterior, bem como, são tidas como instrumentárias 

não atingindo o conteúdo propriamente dito do instrumento particular, 

conforme elucidado alhures, motivo pelo qual indefiro o pedido de perícia 

grafotécnica e condenação por litigância de má-fé. Diante do exposto, 

ACOLHO E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os Embargos à 

Execução, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil para: - Reconhecer à inexistência da 

dívida, tendo em vista a rescisão contratual da embargante/executada, a 

inexigibilidade da obrigação e inexequibilidade do título executivo em face 

da embargante/executada, extinguindo-se a execução por quantia certa 

de título extrajudicial. - Determinar o cancelamento dos protestos 

efetuados pela embargada/exequente em nome da embargante/executada, 

quais sejam: protocolos n ° 00024/0153, 00024/1509, 00024/2918, 

00024/4305 e 00023/8235, pelos fundamentos alhures, expedindo-se 

ofício ao Cartório do 2º Ofício Notarial e Registral da Comarca de 

Primavera do Leste; - Determinar a embargante/executada que pague as 

despesas referentes ao cancelamento dos boletos, cujo valor perfaz a 

monta de R$25,00 (vinte e cinco reais); - Indeferir o pedido de perícia 

grafotécnica e condenação por litigância de má-fé; - Deixo de analisar os 

pedidos de indenização por danos morais, repetição do indébito e pedido 

contraposto item “j” pleiteado pela embargante/executada, por força do art. 

917, do CPC/15; - Por fim, declaro a conexão desta ação com os autos 

sob o nº. 1007220-11.2018.8.11.0037 e 1007129-18.2018.8.11.0037, visto 

que trata de fatos semelhantes. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Publicado e registrado no PJE. Intimem-se as 

partes da sentença. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste - MT, 17 de março de 2.020. EVINER VALÉRIO 

Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007271-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FAGUNDES DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007271-85.2019.8.11.0037. INTERESSADO: SEBASTIAO FAGUNDES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, 

HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo celebrado entre SEBASTIÃO FAGUNDES DE SOUZA e BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S/A, noticiado nos autos em ID. n°29470593. Em 

consequência, julgo extinto o presente processo em conformidade com o 

art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de deliberar sobre a expedição 

de alvará, uma vez que o acordo prevê o pagamento mediante depósito na 

conta informada pelo reclamante. Indefiro o pedido de inclusão no polo 

passivo do BANCO BMG CARD S/A, posto que o momento é impróprio. 

Publicado e registrado no Sistema PJE. Arquive-se, de imediato. Primavera 

do Leste – MT, 17 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001107-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GOMES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001107-75.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: JULIANA GOMES FERREIRA 

EXECUTADO: FLAVIA CARDOSO DA SILVA Vistos, HOMOLOGO, para 

que produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre 

JULIANA GOMES FERREIRA e FLAVIA CARDOSO DA SILVA noticiado nos 

autos em ID. n° 30345104. Em consequência, julgo extinto o presente 

processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. 

Deixo de deliberar sobre a expedição de alvará, uma vez que o acordo 

prevê o pagamento mediante depósito na conta informada pela reclamante. 

Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 17 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-49.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JENIFFER DE CASTRO TENCA OAB - MT14784-O (ADVOGADO(A))

VITOR GABRIEL CANDIDO NOGUEIRA OAB - 728.224.141-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000313-49.2020.8.11.0037. REPRESENTANTE: VITOR GABRIEL CANDIDO 

NOGUEIRA INTERESSADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos, 

HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo celebrado entre VITOR GABRIEL CANDIDO NOGUEIRA e LATAM 

AIRLINES GROUP S/A noticiado nos autos em ID. n° 30185145. Em 

consequência, julgo extinto o presente processo em conformidade com o 

art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de deliberar sobre a expedição 

de alvará, uma vez que o acordo prevê o pagamento mediante depósito na 

conta informada pelo reclamante. Publicado e registrado no Sistema PJE. 

Primavera do Leste – MT, 17 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-76.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUISA BLASS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000350-76.2020.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: ANA LUISA BLASS 

Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo celebrado entre FERNANDA CASTELINI ANTUNES 

BARALDI E CIA LTDA – EPP e ANA LUISA BLASS noticiado nos autos em 

ID. n° 29120134. Em consequência, julgo extinto o presente processo em 

conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de 

deliberar sobre a expedição de alvará, uma vez que o acordo prevê o 

pagamento mediante depósito na conta informada pela reclamante. 

Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 17 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007576-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA BARBOSA CAMPOS DIOGENES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007576-69.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HM COMERCIO DE 

INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP REQUERIDO: LEILA BARBOSA 

CAMPOS DIOGENES Vistos, A petição de ID. n° 29874046 requereu a 

extinção do processo tendo em vista que a parte reclamada quitou o 

débito integralmente. Homologo a desistência da presente ação para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por força da 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Cancele-se 

audiência designada para o dia 15 de abril de 2020, às 10h40min. 

Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. Primavera do 

Leste/MT, 17 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000694-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS OAB - MT24958/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 
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1000694-91.2019.8.11.0037. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Analisando 

os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação objeto desta 

demanda, conforme se evola do levantamento de valores de ID 27851162 

e 27604462. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca 

as formas de extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a 

hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando for satisfeita a obrigação. 

Ante o exposto, julgo, por sentença, extinta a execução, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Primavera do Leste/MT, 

02 de março de 2020. Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juiz de Direito 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007404-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISVALDO SOARES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007404-30.2019.8.11.0037. REQUERENTE: POLICAR FUNILARIA E 

PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME REQUERIDO: FLORISVALDO 

SOARES DOS SANTOS Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus 

efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre POLICAR FUNILARIA E 

PINTURA DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME e FLORISVALDO SOARES DOS 

SANTOS noticiado nos autos em ID. n° 30108888. Em consequência, julgo 

extinto o presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, 

do CPC/2015. Deixo de deliberar sobre a expedição de alvará, uma vez 

que o acordo prevê o pagamento no escritório da advogada da empresa 

requerente. Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – 

MT, 17 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-56.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANE CRISTINA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000319-56.2020.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: LUANE CRISTINA 

MARTINS Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo celebrado entre FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BARALDI E CIA LTDA – EPP e LUANE CRISTINA MARTINS, 

noticiado nos autos em ID. n°30345371. Em consequência, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Deixo de deliberar sobre a expedição de alvará, uma vez que o 

acordo prevê que o pagamento será efetuado diretamente nas lojas 

Castelini ou para os advogados da reclamante. Publicado e registrado no 

Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 17 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARI CARLOS DULLIUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001184-50.2018.8.11.0037. Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, 

e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo 

está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, Passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta por ARI CARLOS DULLIUS em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. 

A(s) tutela(s) antecipada(s) requerida(s) foi/foram deferida(s). Pois bem. 

Verifica-se do(s) atestado(s) médico(s) e/ou protocolo(s) de solicitação 

ao SUS, que instrumentalizam o processo, que o(s) procedimento(s) 

foi/foram necessários e está/estão baseado(s) em documentos de cunho 

médico. Destarte, o processo traz o diagnóstico e a indicação do 

tratamento, sobejando-se, dessa forma, a prova do direito da parte autora. 

Por outro lado, também evidenciada a premência do tratamento como um 

todo, tanto pelo dano potencial ao paciente e/ou pelo risco ao resultado útil 

do processo (inerente ao tempo mínimo legal de trâmite processual), 

quanto pela demora do réu em fornecer o tratamento. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 196 da Constituição Federal c/c artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgo procedente(s) o(s) pedido(s) de mérito 

averbado(s) nos autos e CONDENO os réus, solidariamente, a fornecerem 

o tratamento de saúde, bem como demais tratamentos que se fizerem 

necessários, desde que com justificativa médica, em favor da parte 

autora, ARI CARLOS DULLIUS e, como corolário, confirmo a(s) tutela(s) de 

urgência deferida(s). Subsistindo eventual saldo remanescente na conta 

judicial, expeça-se alvará em favor do Estado de Mato Grosso, para 

devolução daquele, a ser creditado na conta bancária cujos dados 

constam na Secretaria da 5ª Vara. Sem custas e honorários, com base 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada e registrada diretamente no processo eletrônico. Intimem-se. 

Transitada em julgado e arquive-se o processo, depois das baixas 

necessárias. Serve a presente como carta precatória/carta/mandado de 

intimação/ofício, conforme dados constantes nos autos. Primavera do 

Leste/MT, 17 de março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2020. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002084-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERNANDES KREMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002084-96.2019.8.11.0037. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. Em atenção 

ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560.2016 

Classe: CNJ.12085 Comarca da Capital. Relator: Des. Marcio Vidal, fixo a 

competência deste Juizado Especial para julgar a presente demanda, 

independentemente da complexidade dos autos, em decorrência do valor 
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dado a causa. - Do julgamento antecipado: Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. - Das Preliminares: 

Quanto à ausência de data de ingresso, referida preliminar não merece 

prosperar, visto que a parte requerente trouxe aos autos documento hábil 

para demonstrar o seu vínculo com a reclamada (ID 19390291). Portanto, 

afasto as preliminares arguidas. - Do mérito: Trata-se de Ação de 

Cobrança ajuizada, com o intuito de recebimento dos valores pertinentes à 

diferença da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor – URV, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito 

por cento). Aduz, em síntese, que a Medida Provisória nº 434/94 dispôs 

sobre o programa de estabilização econômica e determinou que os 

valores dos vencimentos dos servidores públicos fossem convertidos em 

URV em 01/03/1994, dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos 

quatro meses imediatamente anteriores à conversão pelo valor em 

Cruzeiros Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, independentemente da data do pagamento dos salários. 

Assevera que a jurisprudência pátria, reiteradamente, tem reconhecido o 

direito à percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV. Nestes termos, pugna pela procedência dos pedidos iniciais, com a 

condenação do requerido ao pagamento dos valores pertinentes à 

diferença da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor – URV, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito 

por cento), o que perfaz o montante de R$ 56.792,45 (cinquenta e seis mil 

setecentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos). 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação aduzindo, 

preliminarmente, ausência de data de ingresso, bem como impugnou a 

justiça gratuita. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, na folha 

de pagamento relativa à parte requerente, do percentual equivalente a 

11,98%, em decorrência da equivocada conversão monetária, bem como o 

pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação. Há 

que se registrar, em princípio, que o direito ao acréscimo percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor público, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não caracteriza um aumento na remuneração, mas 

sim o reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento 

da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus 

vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado. Nesse 

ponto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, 

acarretado pela equivocada conversão, deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. Sob tal 

perspectiva, pontuou o Supremo Tribunal Federal que o término da 

incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória. Com efeito, de acordo com os entendimentos 

jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, pela relação 

jurídica das partes serem de trato sucessivo, a prescrição renova-se a 

cada mês, atingindo, tão somente, as parcelas anteriores ao quinquênio 

que precedeu a propositura da ação, consoante disposto na Súmula 85 do 

STJ. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO 

ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA E ÔNUS PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. 

DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO 

OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 

8.880/94. NÃO COMPROVADA DATA DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. 1. 

Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é 

dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução 

das questões abordadas no recurso. 2. Não é possível o conhecimento do 

recurso especial quando visa reformar entendimento do Tribunal de origem 

pela desnecessidade de produção de prova, e o recorrente sustenta ter 

havido, com isso, cerceamento de sua defesa. Isso porque alterar a 

conclusão do julgador a quo pela desnecessidade da prova demandaria o 

reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. O 

entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por configurar 

relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ. 4. A 

Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 

1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de 

que os critérios previstos na Lei 8.880/94 para a conversão da URV 

aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais 

ou municipais, bem como assentou que, "na conversão dos vencimentos 

do ora recorrente, deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei nº 

8.880/94, adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos 

meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994". 5. No presente caso, a 

Corte de origem, soberana na análise das provas, constatou que o 

recorrente não comprovou que a recorrida recebia sua remuneração no 

mês seguinte ao trabalhado, premissa fática que não pode ser afastada 

sem que se fira o empeço contido na Súmula 7/STJ. 6. Este Tribunal tem 

entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o 

exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os 

paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a 

situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu 

solução à causa. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 

1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

27/10/2015, DJe 13/11/2015). Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu 

ao ajuizamento da ação. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 

1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos, reconheceu 

o direito dos servidores públicos, estaduais ou municipais, à conversão 

dos seus vencimentos, de acordo com os critérios na Lei n. 8.880/94, a 

contar de 1º de março de 1994 e, ainda, que a concessão de aumentos 

posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir 

equívocos na conversão ou compensar perdas então verificadas. Não 

obstante a alegação do MUNICÍPIO de que o percentual relativo à Unidade 

Real de Valor já teria sido aplicado por ocasião da reestruturação da 

carreira, não há prova de que os vencimentos dos servidores públicos 

foram convertidos na data do efetivo pagamento. Desse modo, é 

indispensável que se faça uma perícia para apurar eventual perda salarial, 

bem como o respectivo índice devido a ser aplicado, o que somente 

poderá ser apurado na liquidação da sentença, conforme entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nesse sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDONA APELAÇÃO CÍVEL - URV - 

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATADA - IRRESIGNAÇÃO 

QUANTO APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DE PAGAMENTO E DA LEI QUE 

RESTRUTUROU A CARREIRA - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA - EMBARGOS REJEITADOS. A existência de efetiva 

defasagem na remuneração decorrente do método de conversão de 

cruzeiros reais em unidade real de valor - URV, bem como do eventual 

índice devido, somente será verificada mediante liquidação de sentença, 

por arbitramento, tendo em vista que ausente nos autos prova específica 

nesse sentido, inclusive se a restruturação da carreira supriu, por 

completo, eventual defasagem. (ED 68300/2018, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 22/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018). EMENTA: 

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – 

SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ALEGAÇÃO DE 

INAPLICABILIDADE – OMISSÃO – NÃO VERIFICÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – LEI FEDERAL Nº 8.880/94 – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS – 

PRECEDENTES DO STJ – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBIRAMENTO – DETERMINAÇÃO NO ACÓRDÃO – EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1 - Demonstrado que o acórdão recorrido 

seguiu a linha de entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, de 

que é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios 

previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV dos 

vencimentos e dos proventos de seus servidores, não há falar em 

omissão quanto à inaplicabilidade do art. 168 da CRFB. 2 - O valor da 

alegada diferença remuneratória é devida somente ao servidor público do 

Estado de Mato Grosso, quando, na liquidação de sentença, for 
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constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV. (MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 22/10/2018, 

Publicado no DJE 26/10/2018). APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA 

NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

URV - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - REJEITADA- MÉRITO-LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

-ARBITRAMENTO - PERCENTUAL DEVIDO - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO 

CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE DO IPCA-E - RECURSO 

PREVIVAG DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE 

PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos, 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94.2. [...]Não há que falar em ilegitimidade passiva para a causa, 

uma vez que, a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de 

forma indireta, é do Município, em razão do princípio da unidade 

orçamentária."(Apelação/Remessa Necessária 33384/2017, Des. Márcio 

Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017). 3. Como nem todo servidor 

sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é 

variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do 

montante devido. 4. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual 

dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, 

nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. 5. Em 

relação a correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da 

Fazenda Pública, deve-se utilizar o IPCA-E, a partir de 25/03/2015, 

conforme entendimento exarado no Tema 810/STF.6. Recurso da 

PREVIVAG desprovido. 7. Apelo do Município parcialmente provido.8. 

Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 

70722/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, 

Publicado no DJE 16/04/2018). Ainda, a incidência da perda apurada deve 

ser aplicada em todas as verbas recebidas pela parte requerente, a 

qualquer título, inclusive férias, gratificação natalina e qualquer vantagem 

ou benefício assegurado em decorrência de lei. Em relação à correção 

monetária, deverá ser utilizado o IPCA-E, visto que a parte requerente faz 

jus ao recebimento de eventuais valores advindos da conversão da 

moeda em URV, caso existentes, correspondentes ao período posterior a 

29/01/2009. No que se refere aos juros moratórios, deverão ser 

observados os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, 

os quais incidirão a partir da citação. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido a 

proceder à revisão dos vencimentos da parte requerente e ao pagamento 

das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para 

URV, no período compreendido aos últimos cinco anos do ajuizamento da 

ação, devendo a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem 

como o índice constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja 

realizado em liquidação de sentença, observando-se o limite máximo de 

11,98% e o prazo prescricional. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste/MT, 17 de março 

de 2020. Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juiz Leigo Vistos, Homologo, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2020. EVINER VALÉRIO 

Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192934 Nr: 5231-21.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE SERAFIM NEGRINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007-CGJ, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 

05 (cinco) dias, memoriais escritos, artigo 403, § 3° do Código de 

Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 16 de março de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206070 Nr: 2268-06.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, Cpf: 

02338640160, Rg: 33773995402298, Filiação: Belarmina Rodrigues de 

Jesus e Julio Rodrigues de Oliveira, data de nascimento: 27/04/1973, 

brasileiro(a), natural de Turvania-GO, convivente, agropecuário, Telefone 

62-996511590. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério publico oferece denuncia em desfavor de 

LUSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, nas sanções do artigo 14 da lei 

10.826/2003, procedendo-se a citação do denunciado

Despacho: Código 2060701. Cite-se o acusado Lusimar Rodrigues de 

Oliveira, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput).2. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).3. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 13 de janeiro de 2020.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 31 de janeiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 35/2020-SOR

O EXMO. SR. DR. ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando que a servidora Joziane dos Santos, matrícula 21387 - 

Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª Vara Cível, solicitou o cancelamento 

das folgas compensatórias solicitadas para os dias 20 e 23/03/2020.

RESOLVE:
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Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria n.º 33/2020-SOR, de 10/03/2020, que 

designou a servidora Olga Talita Furlan Mazzei , matrícula 34723, Analista 

Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª 

Vara Cível, durante o afastamento da titular.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 16 de março de 2020.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Diretor do Foro

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007702-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 12 de ABRIL 

de 2019, às 17:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007702-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 12 de ABRIL 

de 2019, às 17:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001252-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI TEREZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO REDESIGNADA para o dia 03 de 

JULHO de 2019, às 13:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer 

a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001252-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI TEREZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO REDESIGNADA para o dia 03 de 

JULHO de 2019, às 13:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer 

a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIKITON AMBROSIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 12 de JUNHO 

de 2019, às 14:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIKITON AMBROSIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 12 de JUNHO 

de 2019, às 14:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001484-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 26 de JUNHO 
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de 2019, às 18:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001484-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 26 de JUNHO 

de 2019, às 18:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-93.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDEUVANIA TATIANE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 19 de JUNHO 

de 2019, às 11:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-93.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDEUVANIA TATIANE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 19 de JUNHO 

de 2019, às 11:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003032-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIMAR MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE SORRISO JUIZADOS CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

CUSTAS JUDICIÁRIA - CDCJ PROCESSO n. 1003032-29.2019.8.11.0040 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 DADOS DO DEVEDOR NOME: CLEIDIMAR MOREIRA 

DA SILVA CPF/CNPJ: 916.295.861-53 ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO, 

73 - BAIRRO: JARDIM AMAZONIA CIDADE: SORRISO ESTADO: MT CEP: 

78890-000 DADOS DO PROCESSO COMARCA/ PRAÇA DE PAGAMENTO: 

SORRISO/MT VARA: ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

NÚMERO ÚNICO DO PROCESSO: 1003032-29.2019.811.0040 CÓDIGO: 

9162 VALOR DAS CUSTAS JUDICIAIS: R$ 413,40 FOLHAS DA 

SENTENÇA: ID Nº 22113950 DATA DO TERMO DE CONCILIAÇÃO/ 

SENTENÇA/ ACORDÃO: 02/08/2019 DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO: 

09/09/2019 DATA DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO: 

12/12/2019 DATA DO TRANSCURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO: 

14/02/2020 DATA DO VENCIMENTO: “CONTRA APRESENTAÇÃO” 

Sorriso/MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003032-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIMAR MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE SORRISO JUIZADOS CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

TAXA JUDICIÁRIA - CDCJ PROCESSO n. 1003032-29.2019.8.11.0040 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 DADOS DO DEVEDOR NOME: CLEIDIMAR MOREIRA 

DA SILVA CPF/CNPJ: 916.295.861-53 ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO, 

73 - BAIRRO: JARDIM AMAZONIA CIDADE: SORRISO ESTADO: MT CEP: 

78890-000 DADOS DO PROCESSO COMARCA/ PRAÇA DE PAGAMENTO: 

SORRISO/MT VARA: ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

NÚMERO ÚNICO DO PROCESSO: 1003032-29.2019.811.0040 CÓDIGO: 

9162 VALOR DA TAXA JUDICIAL: R$ 144,41 FOLHAS DA SENTENÇA: ID 

Nº 22113950 DATA DO TERMO DE CONCILIAÇÃO/ SENTENÇA/ 
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ACORDÃO: 02/08/2019 DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO: 09/09/2019 

DATA DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO: 12/12/2019 

DATA DO TRANSCURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO: 14/02/2020 

DATA DO VENCIMENTO: “CONTRA APRESENTAÇÃO” Sorriso/MT, 17 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) da Central de 

Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005989-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDOMIR FERREIRA ROCHA (EXECUTADO)

 

Diante da Portaria CGJ n. 142/2019, que determina que os mandados 

judiciais deverão ser expedidos pelo juízo de origem e encaminhados à 

central de mandados da comarca na qual deverá ser cumprido o ato 

judicial, dispensando-se distribuição de carta precatória, quando se tratar 

de processo eletrónico, impulsiono os autos para intimar a parte autora 

para proceder o recolhimento da diligência conforme requerido, no prazo 

de 15 dias. Para tanto, deve-se, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004012-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MATTANA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIVONEI NARCISA SANTIN OAB - MT0008266A (ADVOGADO(A))

LARA GALGANI DE MELO OAB - SC10690-N (ADVOGADO(A))

 

1004012-10.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, acerca da proposta de honorários do sr. perito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004012-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MATTANA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIVONEI NARCISA SANTIN OAB - MT0008266A (ADVOGADO(A))

LARA GALGANI DE MELO OAB - SC10690-N (ADVOGADO(A))

 

1004012-10.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, acerca da proposta de honorários do sr. perito.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005354-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

H. L. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. (REU)

 

Autos n. 1005354-22.2019.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO o requerimento 

de id. 29677083, SUSPENDENDO o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001095-47.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA DE LIMA OAB - MT20041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. N. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001095-47.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

GISELE DA SILVA REU: GELSON LUIZ NARDI Vistos etc. Ante o teor da 

manifestação de id. 29666370 HOMOLOGO a desistência manifestada pela 

parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no art. 485, inciso 

VIII do CPC. SEM CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. 

P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007299-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LAMEU DA ROCHA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento devido pela diligência do oficial de justiça na zona 

correspondente ao endereço do executado, informo que a guia para 

pagamento da diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça, 

por meio da opção “cumprir diligência na: outra comarca” e informar os 

dados do zoneamento para o devido cumprimento. Sorriso, 17/03/2020. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115228 Nr: 6524-22.2014.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS BOAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA, VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ARAÚJO SIQUEIRA - 

OAB:39.549, EDUARDO RODRIGO COLOMBO - OAB:42782/PR, GABRIEL 

SANTOS ALBERTTI - OAB:44655/PR, JÔNATAS CASALLI BETTO - 

OAB:47789, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B

 Certifico que o Recurso de Apelação (requerido) foi interpostos 

tempestivamente, tendo em vista que as partes foram devidamente 

intimadas na data de 14/02/2019 e o recurso protocolizado na data de 

11/03/2019, razão pela qual impulsiono os presentes autos a fim de intimar 

a parte contraria, na pessoa de seu advogado, para querendo, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116424 Nr: 7420-65.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS BOAVA, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, DEBORA 

BOAVA BRAGA, DANIELI BOAVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA, VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, ANDRE DE ARAÚJO SIQUEIRA - OAB:39.549, BRUNO SILVA 

NAVEGA - OAB:354.991, INDIANARA CONTI - OAB:11 097-MT, PEDRO 

ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 (X) Certifico que os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente, tendo em vista que as partes foram devidamente 

intimadas na data de 14/02/2019 e o recurso protocolizado na data de 

21/02/2019, portanto, dentro do prazo legal.

 (XX) CERTIFICO e dou fé que até a presente data, não houve 

apresentação de contrarrazões da parte requerida EUCATUR - EMPRESA 

UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA e VIAÇÃO NOVA 

INTEGRAÇÃO LTDA.

(XXX) Certifico que o Recurso de Apelação (requerido) foi interpostos 

tempestivamente, tendo em vista que as partes foram devidamente 

intimadas na data de 14/02/2019 e o recurso protocolizado na data de 

11/03/2019, razão pela qual impulsiono os presentes autos a fim de intimar 

a parte contraria, na pessoa de seus advogados, para querendo, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97758 Nr: 243-84.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR MARCHIORO, VILSON MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICDHOSKI - OAB:18.603B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:56918, JULIANA 

GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15.973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, via DJE, para 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para 

tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. A guia e comprovante de 

pagamento deverão ser juntados aos autos, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002478-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINETE MARIA CHAVES DINIZ OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gleyci Moreira Lima (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1002478-02.2016.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que as 

tentativas de citação pessoal da demandada restaram infrutíferas, em 

consonância com o disposto no art. 256, inciso II, do Código de Processo 

Civil, CITE-SE por edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o 

disposto no art. 257 do mesmo diploma e fazendo constar as advertências 

de praxe. Transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do art. 72, 

inciso II, do CPC, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA para 

defender os interesses da demandada, que deverá ser intimada desta 

nomeação, bem como para se manifestar em tal condição, no prazo legal. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001788-31.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANE DA COSTA CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001788-31.2020.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial 

apresentada. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que 

poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no 

prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação, sufragando o disposto no art. 

334, do CPC/15, haja vista o constante no Ofício Circular n. 

01/2017/CEJUSC. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008122-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CAGOL DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1008122-18.2019.8.11.0040. Vistos etc. Diante da interposição 

de Agravo de Instrumento pela parte autora, consoante noticiado em id. 

29069898, AGUARDE-SE o julgamento do recurso. Oportunamente, 

CONCLUSOS. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002080-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDREIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERONILDO PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O 

(ADVOGADO(A))

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1002080-21.2017.8.11.0040. Vistos etc. Não obstante a 

manifestação dos patronos do demandado em id. 28499606, verifica que 

não restou comprovado o cumprimento do disposto no art. 112 do CPC, 

haja vista que, conforme já consignado na decisão proferida em id. 

28162736, não há como aferir se o requerido teve ciência através da 

mensagem via aplicativo. Desta feita, INTIMEM-SE os causídicos para 

demonstrarem a cientificação do mandante, atendendo o disposto no art. 

112 do CPC. Comprovado nos autos a ciência do mandante e, decorrido o 

prazo de 10 (dez) dias sem que tenha sido regularizada a representação 

processual, INTIME-O para que sane a irregularidade, sob pena de 

extinção. Em seguida, COLHA-SE o parecer ministerial. Oportunamente, 

CONCLUSOS. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001587-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MACHADO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE FEIL LEAL OAB - MT21225/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001587-39.2020.8.11.0040. Vistos etc. Em consulta ao Sistema 

PJE constata-se que os autos principais n. 1002385-68.2018.8.11.0040 já 

retornaram da instância superior, de modo que o cumprimento de sentença 

pode ser deflagrado naqueles autos. Sendo assim, INTIME-SE a parte 

exequente para promova o cumprimento de sentença nos autos n. 

1002385-68.2018.8.11.0040. Consequentemente, DETERMINO o imediato 

cancelamento da distribuição do presente feito. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001781-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BORGES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001781-39.2020.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO a AJG em favor do autor. ANOTE-SE. 

DESIGNO audiência de mediação para o dia 11 de Maio de 2020, às 

14h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do 

regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de 

regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive 

na modalidade virtual, se crível, devendo a parte requerida ser citada com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar 

a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

No ponto, considerando que a parte autora indicou expressamente na 

exordial seu desinteresse na autocomposição, INTIME-SE o demandado 

para se manifestar acerca do interesse na realização da audiência, no 

prazo indicado no artigo 334, §5º, do CPC. Deixo consignado que, o não 

comparecimento injustificado da parte autora ou requerida à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. Por fim, DEFIRO o pedido constante no item ‘e’ da exordial 

(Num. 30327241 - Pág. 32), devendo a parte demandada apresentar no 

prazo da contestação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003087-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MURARO (AUTOR(A))

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1003087-77.2019.8.11.0040. Vistos etc. Previamente ao 

saneamento do feito, em observância ao disposto no §3º, art. 3º, do 

Código de Processo Civil, visando a composição amigável entre as partes, 

DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para realização de audiência de 

conciliação, a qual DESIGNO para o dia 11 de Maio de 2020, às 15h30min. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002631-86.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIOMARA ROSPIERSKI GEMELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências 

atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, 

servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao 

juízo deprecante as providencias necessárias, sob pena de devolução da 

missiva, independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da 

CNGC. Nos termos do artigo 648 da CNGC-Judicial, DEFIRO, desde já o 

requerimento da parte atinente ao fornecimento de meios necessários ao 

Oficial de Justiça para cumprimento da missiva. Realizado o ato deprecado 

e pagas as custas porventura existentes, ou restando negativas as 

diligências de localização daqueles a serem intimados/citados ou de bens 

a serem constritos (penhora, arresto, sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo 

deprecante, com as baixas de estilo e com nossas homenagens. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006960-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO HIROYUKI KIRAMOTO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIELI DAPONT OAB - MT18090/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RILA CRISTIAN CAROLINE SCATAMBULI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Diante da interposição de recurso de Agravo de Instrumento, 

em sede de análise do juízo de retratação, mantenho a decisão agravada 

pelos seus próprios fundamentos. No mais, considerando que o agravo 

sobrestou a decisão de ID 23975542, até o provimento final do recurso, 

que desconstituiu a penhora realizada nos autos (ID 22564078) e 

determinou o levantamento do valor, DEVOLVO os autos para Secretaria 

até o julgamento final do referido recurso (ID 27360934). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004861-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT7170-E (ADVOGADO(A))

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON BENI (REQUERIDO)

ANA MARIA PEREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

ANTONIA MARGARETE BONALDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1004861-79.2018.8.11.0040 Vistos etc., Diante da indicação de 

bem imóvel (id 28938769), CUMPRA-SE os demais termos da Carta 

Precatória, no que tange a penhora e avaliação do bem apresentado. 

Devidamente cumprido, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas 

de estilo e com nossas homenagens. Intime-se. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006162-27.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA DA SILVA LARA MAGNANI (REQUERIDO)

MAURO LUIZ MAGNANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1006162-27.2019.8.11.0040 Vistos etc., Considerando o lapso 

temporal decorrido até o presente momento, INTIME-SE a parte exequente 

para, NO PRAZO DE 05 DIAS, apresentar o endereço o executado. 

Decorrido o prazo sem manifestação, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, 

com as baixas de estilo e com nossas homenagens. Apresentando o 

endereço atual do executado, CUMPRA-SE integralmente a missiva. 

Intime-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006144-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J R CONTI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUDOVICO SAUER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1006144-06.2019.8.11.0040 Vistos etc., Considerando do lapso 

temporal decorrido até o presente momento (id 24361317), INTIME-SE o 

exequente para, NO PRAZO DE 05 DIAS, apresentar o endereço o 

executado. Decorrido o prazo sem manifestação, DEVOLVA-SE ao Juízo 

deprecante, com as baixas de estilo e com nossas homenagens. 

Apresentando o endereço atual, CUMPRA-SE integralmente a missiva. 

Intime-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002972-56.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA TEREZINHA ZIMPEL (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO ZIMPEL (REQUERIDO)

ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL (REQUERIDO)

EDILEIZA SILVA LIMA (REQUERIDO)

MILTON HENRIQUE ZIMPEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1002972-56.2019.8.11.0040 Vistos etc., DEFIRO o pedido de id. 

24024810, razão pela qual, DETERMINO: 1. Proceda a consulta ao sistema 

INFOJUD, RENAJUD requisitando o atual endereço dos executados. 2. 

Aportando aos autos endereço diverso, CITE-SE os executados para 

efetuarem o pagamento do débito. 3. Sendo infrutífero, INTIME-SE a parte 

exequente para dar andamento ao feito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 

4. Decorrido o prazo in albis, DEVOLVE-SE a presente missiva com as 

homenagens de praxe. 5. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 6. ÁS 

PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000598-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA (REU)

Juízo da Comarca de Sorriso - MT (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000598-72.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

FRANCISCO DA CONCEICAO REU: JUÍZO DA COMARCA DE SORRISO - 

MT, ESPÓLIO DE MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA Vistos, etc. Dê-se 

VISTA ao Ministério Público para se manifestar. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. SORRISO, 10 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001426-29.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLADEMIR CHARLICO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., CITE-SE o executado para, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, 

contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). FIXO 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC). Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

Oficial de Justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na 

mesma oportunidade, o executado (829, § 1° CPC). A penhora recairá 

sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 
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pelo executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (829, § 2º CPC). Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (830, §1° CPC). Cientifique-se 

o executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se opor à execução por meio 

de embargos (artigos 914 c/c 915 e 919, todos do CPC/2015). Poderá o 

devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do CPC/2015). Se 

o exequente requerer, EXPEÇA-SE CERTIDÃO de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001525-96.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO DE SOUSA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERMINO KERN OAB - SC32218 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SC ATACADO E VAREJO DE CONFECCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que não foi recolhida as 

custas e taxas processuais. Desta forma, INTIME-SE o autor, para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, promova a emenda da inicial retificando a 

situação apontada, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). 

Ressalte-se que a ausência de recolhimento das custas implica em 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007493-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA STIEVEN PINHO (EXECUTADO)

JOSE MARTINS PINHO (EXECUTADO)

JOSE MARTINS STIEVEN PINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Recebo o presente cumprimento de sentença. Observada a 

regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para que 

efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas e despesas processuais. Fica a parte executada, 

desde já, advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

concedido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além 

de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do 

art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC). Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Apresentada impugnação ao 

cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade e 

proceda com a intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, após, conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006963-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLAIR DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA ZANELLA OAB - PR67842 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma da lei. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001622-96.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO ASCOLI (DEPRECADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências 

atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, 

servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao 

juízo deprecante as providencias necessárias, sob pena de devolução da 

missiva, independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da 

CNGC. Nos termos do artigo 648 da CNGC-Judicial, DEFIRO, desde já o 

requerimento da parte atinente ao fornecimento de meios necessários ao 

Oficial de Justiça para cumprimento da missiva. Realizado o ato deprecado 

e pagas as custas porventura existentes, ou restando negativas as 

diligências de localização daqueles a serem intimados/citados ou de bens 

a serem constritos (penhora, arresto, sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo 

deprecante, com as baixas de estilo e com nossas homenagens. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. DAIENE VAZ 
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CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001641-05.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENOEL AURELIO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma da lei. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1004839-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DE CASTRO XAVIER OAB - SP256736 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que a inicial fora distribuída a este juízo 

equivocadamente pelo Sistema PJE, bem como esta endereçada para a 

Primeira Vara Cível desta Comarca, que tem a competência para 

processar e julgar feitos de recuperação judicial, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, à qual 

determino a remessa dos autos, com as baixas de praxe. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. (assinado digitalmente) 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008199-27.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUSHIZAWA RESTAURANTE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLE SOARES BRITO OAB - MT27030/O (ADVOGADO(A))

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT9845-O (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Recebo o presente cumprimento de sentença. Observada a 

regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para que 

efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas e despesas processuais. Fica a parte executada, 

desde já, advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

concedido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além 

de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do 

art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC). Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Apresentada impugnação ao 

cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade e 

proceda com a intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, após, conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008487-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAREZ LUIS PINOTTI (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008489-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., 1 - RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, nos 

termos do artigo 700, §2° do CPC. 2 - DEFIRO de plano, a expedição do 
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mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 

obrigação de fazer ou de não fazer, COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

nos termos pedidos na inicial, bem como para o pagamento de honorários 

advocatícios, estes equivalentes a 5% do valor da causa (CPC, art. 701). 

3 - No caso de pronto pagamento fica o polo passivo isento das custas e 

honorários advocatícios (CPC art. 701, § 1º). 4 - Conste ainda, do 

mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e, caso não 

haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC art. 1.102). 

5 - DEFIRO, desde já, os benefícios do artigo 212 §1° e 2°, do Código de 

Processo Civil. 6- CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 7 - ÀS 

PROVIDENCIAS. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008441-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONIR JOSE RANCATTI (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008491-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME JAIR SCHEFFEL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002775-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALEX DILLY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que a sentença (id 20073591) transitou em 

julgado (id 20978944) e o requerido já ajuizou nova ação objetivando 

exibição de documentos (1005123-92.2019.8.11.0040) em desfavor da 

parte requerida, determino o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos, com 

as cautelas necessárias. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007145-26.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GYORDANNI KARLYE MOTA MENDES (AUTOR(A))

ROSANGELA RIBEIRO PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., INTIME-SE o i. advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, juntar a procuração outorgada pela parte autora GYORDANNI 

KARLYE MOTA MENDES, dando-lhe poderes para atuar em seu nome, 

conforme determina o artigo 104 do CPC, sob pena de indeferimento da 

inicial. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001693-98.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FLAVIO (EXECUTADO)

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (EXECUTADO)

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (EXECUTADO)

ALICE MARIA BINSFELD (EXECUTADO)

DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS (EXECUTADO)

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que não foi recolhida as 

custas e taxas processuais. Desta forma, INTIME-SE o autor, para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, promova a emenda da inicial retificando a 

situação apontada, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). 

Ressalte-se que a ausência de recolhimento das custas implica em 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 
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deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001707-82.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON PAVAN CORNETTA SERTAOZINHO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUSSEIN KASSEM ABOU HAIKAL OAB - SP279987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESTILARIA BURITI LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., CITE-SE o executado para, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, 

contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). FIXO 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC). Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

Oficial de Justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na 

mesma oportunidade, o executado (829, § 1° CPC). A penhora recairá 

sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pelo executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (829, § 2º CPC). Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (830, §1° CPC). Cientifique-se 

o executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se opor à execução por meio 

de embargos (artigos 914 c/c 915 e 919, todos do CPC/2015). Poderá o 

devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do CPC/2015). Se 

o exequente requerer, EXPEÇA-SE CERTIDÃO de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001708-67.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DESTILARIA BURITI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO(A))

AMILTON SCHNEIDER OAB - MT5840/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZIMUTE ENERGIA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para que comprove, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, os 

pressupostos legais da justiça gratuita/parcelamento, juntando aos autos 

os seus três últimos comprovantes de rendimentos, três últimas 

declarações de Imposto de Renda/balanço patrimonial, Certidões do 

DETRAN e Registro de Imóveis da Comarca, a fim de que se possa 

analisar, em profundidade, se faz jus ao benefício pleiteado. Fica facultado 

à parte o recolhimento das custas no mesmo prazo acima estabelecido. 

Efetuado o pagamento ou decorrido o prazo, RETORNEM conclusos. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27729 Nr: 2247-75.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADO, AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Intimação do advogado(a) AIRTON CELLA, para devolução dos autos nº 

2247-75.2005.811.0040, Cod. 27729 e apenso Cod. 28460, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57345 Nr: 1173-10.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU LUIZ BROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:9.695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 TENDO EM VISTA O DECURSO DE PRAZO SOLICITADO, IMPULSIONO OS 

AUTOS INTIMANDO AS PARTES PARA SE MANIFESTAR NO PRAZO DE 05 

DIAS ACERCA DO CALCULO, JUNTADO AOS AUTOS.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85533 Nr: 4882-19.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA MESADRI, JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, MUTUAL 

- COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

Requerida/Apelada para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96571 Nr: 8533-25.2012.811.0040

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO ALMEIDA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS JOVINA DA SILVA, ADEMILTON 

GODOI, LUIZ LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DAL MOLIN - OAB:15887, 

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:192.398/SP

 Intimação do advogado(a) ANTONIO FERNANDO ALVEZ SANTOS, para 
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devolução dos autos nº 8533-25.2012.811.0040, Cod. 96571, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100880 Nr: 3690-80.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCISO GUILHERME JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça nos termos da certidão 

juntada aos autos;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101185 Nr: 4023-32.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR ELOI BERLATTO, ROZEANI BEDIN 

FOLLEN BERLATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR HENRIQUE KOPPER - 

OAB:23621-O, MARCELO DA PIEVE - OAB:11.284-A

 Intimação do advogado(a) EDGAR HENRIQUE KOPPER, para devolução 

dos autos nº 4023-32.2013.811.0040, Cod. 101185, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110696 Nr: 2866-87.2014.811.0040

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTL, SR, DS, LAL, SAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES NEITZKE - 

OAB:8234, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, RENATO NEGRÃO 

BARBOSA JUNIOR - OAB:22228-A, RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI - 

OAB:7.978/MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:MT-9647 - B, JADERSON ROSSET - OAB:15.129/MT, LETÍCIA 

NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT, MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18.094 OAB/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - 

OAB:7720-B/MT, ROSENILDE DUARTE JARA - OAB:14987-A

 Intimação do advogado(a) ROSENILDE DUARTE JARA, para devolução 

dos autos nº 2866-87.2014.811.0040, Cod. 110696 e apensos, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58414 Nr: 1862-54.2010.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLL, JAFDR, ALFDR, FL, MSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado(a) FERNANDO BRUGNEROTTO, para devolução 

dos autos nº 1862-54.2010.811.0040, Cod. 58414, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62039 Nr: 5331-11.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEUCIR MASCARELLO, CLAIR 

CLEMENTINA MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, ANA CLAUDIA CAROLINO DOS SANTOS - 

OAB:25617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, por seu procurados, via 

DJE, para que retire nesta secretaria o Termo/Certidão de Penhora, 

condicionado à apresentação da guia de certidão de tramitação, 

devidamente paga, para que seja possível selar a certidão a ser 

apresentada ao Cartório.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81797 Nr: 652-31.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM AUGUSTO CURVO, DOMINGOS KENNEDY 

GARCIA SALES, IVANDRÉ GARCIA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAOR GONÇALVES PEREIRA, ELZA MORO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ALMODIN 

PEREIRA - OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B

 Intimação do advogado(a) LEONARDO ALMODIN PEREIRA, para 

devolução dos autos nº 652-31.2011.811.0040, Cod. 81797, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1916 Nr: 19-50.1993.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA SUMICA TAYOTA BUCHALLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLYDES BUCHALLA JUNIOR (ESPOLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado(a) ANA LÚCIA STEFFANELO, para devolução dos 

autos nº 19-50.1993.811.0040, Cod. 1916, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23092 Nr: 3282-07.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ GARAFFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL MARTINO (Espolio), EDUARDO 

JESUS MARTINO, ARNALDA ELZA DE SOUZA MARTINO, FABIOLA 

FATIMA MARTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, JUARES PAULO SECCHI - OAB:OAB/MT 

10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Intimação do advogado(a) JUARES PAULO SECCHI, para devolução dos 

autos nº 3282-07.2004.811.0040, Cod. 23092 e apenso Cód. 22977, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112477 Nr: 4364-24.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU LEMAINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES NEITZKE - 

OAB:8234, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA CERENA CARVALHO - 

OAB:24035/O, ISABEL JUNG - OAB:17220-MT, LUANA MOREIRA 

SANTOS - OAB:27106/O, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - 

OAB:7720-B/MT, ROSENILDE DUARTE JARA - OAB:14987-A, TAIS 

GIOVELLI - OAB:23576-0

 Intimação do advogado(a) ROSENILDE DUARTE JARA, para devolução 

dos autos nº 4364-24.2014.811.0040, Cod. 112477, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128798 Nr: 4644-58.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODINEY VALDEVIEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM DOS SANTOS PUHL 

- OAB:24067/O

 Intimação do advogado(a) WILLIAM DOS SANTOS PUHL, para devolução 

dos autos nº 4644-58.2015.811.0040, Cod. 128798, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82792 Nr: 1721-98.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5.489-B

 Intimação do advogado(a) NEWTON ACUNHA ROCHA, para devolução 

dos autos nº 1721-98.2011.811.0040, Cod. 82792, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90975 Nr: 2582-50.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO MESADRI, JULINEI MESADRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ARAÚJO SIQUEIRA - 

OAB:39.549, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP, VILSON 

BAROZZI - OAB:6791-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

Requerida/Apelada para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 92451 Nr: 4146-64.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMVSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Diante do exposto, torno VÁLIDA a intimação do executado 

(fl.184).Assim, considerando que a parte executada, devidamente 

intimada, não efetuou o pagamento do débito; considerando, ainda, a 

inexistência de embargos com efeito suspensivo associado à este feito, 

DETERMINO a realização de busca de ativos financeiros existentes em 

nome do (a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, observando-se o 

valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, determinando a 

indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até ulterior 

deliberação deste Juízo.1.Restando positiva a consulta, INTIME-SE a parte 

executada, na pessoa de seu advogado constituído, para manifestação 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, na forma do art. 854, § 2º, do CPC. 

INTIME-SE a parte executada, na pessoa do advogado ou, se não houver, 

pessoalmente, para se manifestar, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

acerca da penhora e da pesquisa do valor médio do bem (art. 841 e 872, § 

2º, CPC/2015).6.Caso sejam localizados veículos com gravames, 

INTIME-SE a parte exequente para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar e requerer o que entender de direito. Com a manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS.7.Na sequência, REMETAM conclusos os 

autos para apreciação do pleito.9.Manifestado o interesse na alienação 

por conta própria, REMETAM-SE conclusos para a definição das 

condições (art. 880, § 1º, CPC/2015).10.Restando infrutífera as diligências 

acima, INTIME-SE a parte exequente para que indique bens passíveis de 

penhora em nome da parte executada, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

(..), NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR). Após, 

façam-me os autos conclusos, conforme §5º do referido dispositivo 

legal.INTIME-SE. Sorriso/MT, 16 de março de 2020.DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100736 Nr: 3534-92.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI ALVES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EULER ALBERTO EUSTÁQUIO 

PINTO SOARES - OAB:28.072, JACKSON FREIRE JARDIM SANTOS - 

OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417-A, MARISTELLA DE 

FARIAS MELO SANTOS - OAB:135132/RJ, THEREZINHA COIMBRA 

FRANÇA - OAB:62.420, THIAGO GUIMARÃES LEVINDO COELHO - 

OAB:125.298

 Intimação do advogado(a) JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ, para 

devolução dos autos nº 3534-92.2013.811.0040, Cod. 100736, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103651 Nr: 6671-82.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLISMAR ELOI BERLATTO, ROZEANI BEDIN FOLLEN 

BERLATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5.489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B

 Intimação do advogado(a) NEWTON ACUNHA ROCHA, para devolução 

dos autos nº 6671-82.2013.811.0040, Cod. 103651, no prazo de 48 
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(quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109880 Nr: 2168-81.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CLAUDIO FRANCISCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739/MT, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:19724/O

 Intimação do advogado(a) RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, para 

devolução dos autos nº 2168-81.2014.811.0040, Cod. 109880, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188713 Nr: 3323-80.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GUBERT, ROMILDO GUBERT - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B

 Intimação do advogado(a) ADRIANO VALENTE FUGA PIRES, para 

devolução dos autos nº 3323-80.2018.811.0040, Cod. 188713 e apenso n° 

46773, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de busca e 

apreensão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001794-38.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIO VILA MAIOR LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, tendo por objeto o bem descrito 

na inicial. Não obstante a petição inicial sustentar que a parte demandada 

está devidamente constituída em mora, verifica-se que não há a 

comprovação efetiva da notificação do devedor, e nem mesmo esgotadas 

as tentativas de sua intimação. Ademais, não consta nos autos documento 

da relação jurídica existente entre as partes (Cédula de Crédito Bancário). 

Nesse sentido, vejamos o entendimento consolidado do Supremo Tribunal 

de Justiça e do nosso E. Tribunal de Justiça: AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO 

LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO 

PROCURADO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO 

COMPROVADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA VIA RECURSAL – 

RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA 

AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Se a notificação extrajudicial não 

chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de 

financiamento com cláusula de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, não está 

caracterizada a mora, e a intimação mediante PROTESTO por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca 

e apreensão do bem alienado FIDUCIARIAMENTE (Súmula 72 do STJ).Os 

honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, 

§11, do CPC). (N.U 0001810-75.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no 

DJE 28/06/2019) Sendo assim, nos termos da súmula 72 do STJ, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, EMENDE a inicial, demonstrando a mora do devedor, bem 

como junte a Cédula de Crédito Bancário n° 1.02529.0000227.18, com fim 

de comprovar a relação jurídica entre as partes , sob pena de 

indeferimento da inicial, na forma do disposto no art. 321 c/c art. 319, 

ambos do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001789-16.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON LUIZ BASSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR CANOSSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., CITE-SE o executado para, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, 

contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). FIXO 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC). Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

Oficial de Justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na 

mesma oportunidade, o executado (829, § 1° CPC). A penhora recairá 

sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pelo executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (829, § 2º CPC). Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (830, §1° CPC). Cientifique-se 

o executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se opor à execução por meio 

de embargos (artigos 914 c/c 915 e 919, todos do CPC/2015). Poderá o 

devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do CPC/2015). Se 

o exequente requerer, EXPEÇA-SE CERTIDÃO de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002427-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA DE CASTRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

LUCIANA DE OLIVEIRA DERRE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002427-20.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: EDINA DE CASTRO SOUZA REQUERIDO: LUCIANA DE 

OLIVEIRA DERRE, BRADESCO SEGUROS S/A Vistos etc., Verifica-se que 

as partes entabularam acordo, havendo pagamento do débito no valor 

estabelecido, conforme informado pela parte requerida ao id. 15922729. A 

fim de finalizar a demanda existente, a parte requerida pugnou pela 

extinção do feito ao id. 2018369628. A parte autora, intimada, não se 

manifestou. É O RELATÓRIO, FUNDAMENTO E DECIDO. Em detida análise, 

não tendo a parte autora se manifestado, considero satisfeita a obrigação 

e assevero que o instrumento do acordo está em ordem e apto para 

homologação. Por conseguinte, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes, motivo pelo qual JULGO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas, 

se houver, pelos executados, conforme acordo. Diante do desinteresse 

recursal, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença e com 

fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, consigno desnecessária a 

intimação das partes. ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas e 

anotações estilares. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000400-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER GIOVELLI OAB - MT17788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000400-64.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BEATRIZ LEMES REU: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL Vistos etc., Verifica-se que as partes 

entabularam acordo, havendo pagamento do débito no valor estabelecido, 

conforme informado pela parte requerida ao id. 15515123. A fim de 

finalizar a demanda existente, a parte requerida pugnou pela extinção do 

feito ao id. 15839170. A parte autora, intimada, não se manifestou. É O 

RELATÓRIO, FUNDAMENTO E DECIDO. Em detida análise, não tendo a 

parte autora se manifestado, considero satisfeita a obrigação e assevero 

que o instrumento do acordo está em ordem e apto para homologação. Por 

conseguinte, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, motivo pelo 

qual JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do 

artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelos 

executados, conforme acordo. Diante do desinteresse recursal, dou como 

transitada em julgado nesta data esta sentença e com fundamento nos art. 

914 e 915 da CNGC, consigno desnecessária a intimação das partes. 

ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas e anotações estilares. 

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006827-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA GRONER LOOSE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1006827-43.2019.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSAO COM PEDIDO LIMINAR proposta pelo BANCO 

ITAUCARD S/A em desfavor de KATIA GRONER LOOSE, todos 

devidamente qualificados nos autos. Ressai dos autos que dentre um ato 

e outro a parte autora pugnou pela extinção da ação (id 26482397). 

Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Sem delongas, 

tendo em vista que a parte autora não deseja mais no prosseguimento da 

presente ação, não resta alternativa senão homologar o pedido. Por todo 

exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, os 

termos do artigo 485, VIII do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, conforme dispõe o artigo 90 do CPC, 

se devidas. Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001347-50.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS TIGRE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANALICE MARANGONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001347-50.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: LAIS TIGRE PEREIRA REQUERIDO: ANALICE MARANGONI 

Vistos etc., Sem delongas, verifica-se que os documentos que instruem a 

inicial se revelam, em tese, como incompatíveis com a condição de 

hipossuficiência econômico-financeira que a norma processual exige para 

a concessão das benesses da justiça gratuita. Nesse tocante, determina o 

art. 99, § 2º, do CPC, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do CPC, concedo 

à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação concreta 

dos requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade ou 

para o imediato recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária devidos, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1000246-75.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN SCHOLL OAB - PR45972 (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BENI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000246-75.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA REQUERIDO: ANTONIO 

BENI Vistos etc., Recebo o presente pedido de liquidação de sentença por 

arbitramento e, nos termos do artigo 510 do CPC, INTIMEM-SE as partes 

para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 

30 (trinta) dias. Após, conclusos. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001635-95.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA TERESINHA MARCHIORO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001635-95.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: FERNANDA 

TERESINHA MARCHIORO Vistos etc., Compulsando os autos verifico que a 

parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis que não encartou aos 

autos os respectivos comprovantes de recolhimento referente às custas e 

taxa judiciária. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar o recolhimento 

das custas e taxa judiciária, sob pena de seu cancelamento, na forma do 

disposto no art. 290 do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001649-79.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRINS FERTILIZANTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CRISTINA MAYUMI MIYAHARA OAB - SP180734 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RICARDO HIROSHI MIYAHARA OAB - SP155597 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR PAULO VERGUTZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001649-79.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: NUTRINS FERTILIZANTES LTDA EXECUTADO: JAIR PAULO 

VERGUTZ Vistos etc., Compulsando os autos verifico que a parte autora 

não instruiu corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos os 

respectivos comprovantes de recolhimento referente às custas e taxa 

judiciária. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar o recolhimento 

das custas e taxa judiciária, sob pena de seu cancelamento, na forma do 

disposto no art. 290 do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001619-44.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001619-44.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: JADERSON ROSSET EXECUTADO: AGUAS DE SORRISO 

S.A. Vistos etc., Recebo o presente cumprimento de sentença. Observada 

a regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para que 

efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas e despesas processuais. Fica a parte executada, 

desde já, advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

concedido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além 

de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do 

art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001573-55.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CARVALHO DOS SANTOS OAB - 046.436.031-51 

(REPRESENTANTE)

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GOMES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001573-55.2020.8.11.0040. 

REPRESENTANTE: JESSICA CARVALHO DOS SANTOS EXEQUENTE: S. C. 

D. S. EXECUTADO: FERNANDO GOMES BARBOSA Vistos etc., Sem 

delongas, verifica-se que os documentos que instruem a inicial se 

revelam, em tese, como incompatíveis com a condição de hipossuficiência 

econômico-financeira que a norma processual exige para a concessão 

das benesses da justiça gratuita. Nesse tocante, determina o art. 99, § 2º, 

do NCPC, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do CPC, concedo 

à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação concreta 

dos requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade ou 

para o imediato recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária devidos, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001518-07.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI JOSE CIONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001518-07.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: ADAMA BRASIL S/A REQUERIDO: VANDERLEI JOSE CIONI 

Vistos etc., Compulsando os autos verifico que a parte autora não instruiu 

corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos os respectivos 

comprovantes de recolhimento referente às despesas da distribuição e 

cumprimento da missiva. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar o 

recolhimento das despesas da distribuição e cumprimento da missiva, sob 

pena de seu cancelamento, na forma do disposto no art. 290 do CPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001258-27.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDISNEIA MIGUEL PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001258-27.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

VANDISNEIA MIGUEL PEREIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc., 

Sem delongas, verifica-se que os documentos que instruem a inicial se 

revelam, em tese, como incompatíveis com a condição de hipossuficiência 

econômico-financeira que a norma processual exige para a concessão 

das benesses da justiça gratuita. Nesse tocante, determina o art. 99, § 2º, 
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do NCPC, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do CPC, concedo 

à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação concreta 

dos requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade ou 

para o imediato recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária devidos, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001098-02.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON AMELIO BAGGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001098-02.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: AMILTON AMELIO BAGGIO REQUERIDO: IVANILDO R 

VIEIRA Vistos etc., Compulsando os autos verifico que a parte autora não 

instruiu corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos os 

respectivos comprovantes de recolhimento referente às custas e taxa 

judiciária. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar o recolhimento 

das custas e taxa judiciária, sob pena de seu cancelamento, na forma do 

disposto no art. 290 do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001071-19.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA TERRA VERISSIMO MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001071-19.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: 

CAROLINA TERRA VERISSIMO MARQUES DA SILVA Vistos etc., 

Compulsando os autos verifico que a parte autora não instruiu 

corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos os respectivos 

comprovantes de recolhimento referente às custas e taxa judiciária. 

Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar o recolhimento das custas 

e taxa judiciária, sob pena de seu cancelamento, na forma do disposto no 

art. 290 do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000019-85.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA BORDIM EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDES HELENA RIEDI DE ANDRADE (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000019-85.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELIZANDRA BORDIM EIRELI REU: LEONIDES HELENA RIEDI DE ANDRADE 

Vistos etc., Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. CITE-SE a 

parte requerida para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze 

(15) dias, devendo constar no mandado que, se não houver pagamento ou 

não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo (art. 701 CPC). Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% 

sobre o valor da causa. Consigne-se que, caso a parte requerida quite o 

valor pleiteado no prazo legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, CPC). 

Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007408-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVAN DA COSTA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO KASSNER OAB - MT0018921A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FELIPE MORELO (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007408-58.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALDEVAN DA COSTA SOUSA REU: MARCELO FELIPE MORELO Vistos 

etc., Defiro o petitório de ID n.º 27002074, para tanto, intime-se o locatário 

residente no imóvel localizado na Rua Turquesa, apartamento 06, Edifício 

Solarium, Bairro Rota do Sol, nesta Comarca, para que forneça a cópia do 

contrato de locação firmado com o requerido Marcelo Felipe Morelo e, 

existente referido contrato, efetue o pagamento, a partir de sua intimação, 

do valor do aluguel, diretamente à parte autora na conta bancária de sua 

titularidade, sendo: Banco Itaú, Agência 9676, conta corrente 09777-8, 

CPF n.º 910.802311-53. Cumpra-se, expedindo o necessário. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000723-98.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE PANIAGO PIRES DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA DE LIMA OAB - MT20041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000723-98.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARCIO HENRIQUE PANIAGO PIRES DE CAMARGO REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S/A Vistos etc., Sem delongas, verifica-se que os documentos 

que instruem a inicial se revelam como incompatíveis com a condição de 

hipossuficiente que a lei exige para a concessão das benesses da justiça 

gratuita. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à 

parte autora o prazo de 15 dias para a comprovação concreta dos 

requisitos necessários à concessão do benefício, notadamente com a 

juntada de seu holerite/contra cheque e as três últimas declarações de 

IRPF, ou para recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária devidos, 

sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001291-17.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. N. D. S. (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - 026.981.761-13 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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SORRISO SENTENÇA Processo: 1001291-17.2020.8.11.0040. 

REQUERENTES: LUZIANY RODRIGUES DO NASCIMENTO DA SILVA 

REQUERENTES: LUCAS DA SILVA PROCURADOR: MARCOS ABRAAO 

SILVA LIMA Vistos etc., Trata-se de pedido de homologação de acordo 

extrajudicial. Ministério Público favorável à homologação (ID n.º 30066388). 

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes e, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Diante da ausência de 

interesse recursal, com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como 

transitada em julgado nesta data esta sentença, sendo desnecessária a 

intimação das partes. Custas e honorários advocatícios, se houver, na 

forma transigida pelas partes no acordo. P.C. Às providências. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001074-71.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR LUIZ ALESSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LAND DE BORBA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001074-71.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR LUIZ ALESSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LAND DE BORBA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001073-86.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISIANE KELLY LANZONI OAB - SP238082 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CRUZATO FARDIN (DEPRECADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

devolução da Deprecata.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008460-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REU)

 

Processo  n º  1008460 -89 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, e em atendimento à Portaria Conjunta nº 247/2020, de 

16/03/2020, impulsiono estes autos com a finalidade de redesignar para o 

dia 19 DE JUNHO DE 2020, às 14h, a SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 17/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000954-62.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA MARIA GONCALVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000954-62.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

NIVIA MARIA GONCALVES SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc., Em prosseguimento ao feito, especifiquem as 

partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos 

controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do CPC. Deixo 

consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá ser apresentado 

juntamente com a manifestação das partes, caso pretendam pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000412-10.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE BRUNO TASSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000412-10.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

FELIPE BRUNO TASSO Vistos etc., INTIME-SE a parte autora ara, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da petição de Id 29877050 e 
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depósito realizado pelo requerido para purgação da mora. Após, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001656-71.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMANN DUTRA PIMENTA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CG, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

devolução da Deprecata.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008564-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

P rocesso  n º  1008564 -81 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, e em atendimento à Portaria Conjunta nº 247/2020, de 

16/03/2020, impulsiono estes autos com a finalidade de redesignar para o 

dia 19 DE JUNHO DE 2020, às 11h, a SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 17/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001554-49.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ECOPLAN MINERACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CG, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

devolução da Deprecata.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006761-63.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA BENTO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRINI PORTELA OAB - MT24779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ana Carolina Franz (REU)

 

Processo  n º  1006761 -63 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, e em atendimento à Portaria Conjunta nº 247/2020, de 

16/03/2020, impulsiono estes autos com a finalidade de redesignar para o 

dia 05 DE JUNHO DE 2020, às 10h, a SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 17/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006732-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

QUATTO EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE ROYER (REU)

 

Processo  n º  1006732 -13 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, e em atendimento à Portaria Conjunta nº 247/2020, de 

16/03/2020, impulsiono estes autos com a finalidade de redesignar para o 

dia 19 DE JUNHO DE 2020, às 13h, a SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 17/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006723-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

O. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MOLINARI ARAUJO OAB - MT25238/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. G. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006723-85.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ODIRLEI CESAR DA SILVA REQUERIDO: DENISE MAIARA 

GUEDES AMORIM Vistos etc., Entre um ato e outro realizou-se sessão de 

mediação judicial, oportunidade em que as partes celebraram acordo, 

pugnando por sua homologação judicial, bem como pela extinção do feito 

com renúncia ao prazo recursal. Pois bem. A causa versa sobre direitos 

patrimoniais disponíveis, os quais admitem transação. Ademais, verifica-se 

que o acordo em comento foi livremente pactuado, contendo as 

assinaturas das partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de 

vícios no consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para 

que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram 

as partes e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Ressalto que em caso de inadimplemento do acordo, a parte credora 

poderá ingressar com o competente cumprimento de sentença (art. 515, II, 

CPC). Honorários, se houver, na forma do acordo pactuado. Em não 

dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na forma do art. 90, § 2º 

do CPC, observando-se eventual AJG deferida à parte, oportunidade em 

que ficará suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 

Diante da ausência de interesse recursal, com fundamento nos art. 914 e 

915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

sendo desnecessária a intimação das partes, ARQUIVE-SE com as 

cautelas necessárias. P.C. Às providências. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001361-68.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BOANERGES LIMA VIANA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

11:20 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001361-68.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BOANERGES LIMA VIANA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

11:20 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001858-82.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAELMA BARBOSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

 

Processo  n º  1001858 -82 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

15 DE MAIO DE 2020, às 14h30min, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 13/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000427-76.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. E. A. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000427-76.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: FRANCISCA ELIANNE ALVES SILVA EXECUTADO: RICARDO 

CICHACZEWSKI Vistos etc., Entre um ato e outro as partes se 

compuseram amigavelmente. Em análise do acordo, vislumbro que as 

partes são capazes, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não identificando qualquer indicativo de vícios no consentimento, razão 

pela qual a homologação da avença é medida que se impõe. Os autos 

vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Verifico que as partes 

pugnam pela homologação judicial do acordo entabulado. Mister discorrer 

que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação 

social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a 

julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais 

resta, senão, homologá-lo. Por todo exposto e, tendo em vista que as 

partes transigiram com vistas à solução da demanda existente entre elas, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, extinguindo o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Defiro a liberação da soja arrestada nos autos à parte 

exequente, nos termos do parágrafo terceiro, alínea A, do acordo de ID n.º 

29377296. Ressalto que em caso de inadimplemento do acordo, a parte 

credora poderá ingressar com o competente cumprimento de sentença 

(art. 515, III, CPC). Honorários, se houver, na forma transigida pelas partes 

no acordo. Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na 

forma do art. 90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida à 

parte, oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do 

art. 98, § 3º do CPC. Diante da ausência de interesse recursal, com 

fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes, 

ARQUIVE-SE com as cautelas necessárias. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000430-31.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. E. A. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000430-31.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: FRANCISCA ELIANNE ALVES SILVA EXECUTADO: RICARDO 

CICHACZEWSKI Vistos etc., Entre um ato e outro as partes se 

compuseram amigavelmente. Em análise do acordo, vislumbro que as 

partes são capazes, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não identificando qualquer indicativo de vícios no consentimento, razão 

pela qual a homologação da avença é medida que se impõe. Os autos 

vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Verifico que as partes 

pugnam pela homologação judicial do acordo entabulado. Mister discorrer 

que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação 

social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a 

julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais 

resta, senão, homologá-lo. Por todo exposto e, tendo em vista que as 

partes transigiram com vistas à solução da demanda existente entre elas, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, extinguindo o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Defiro a liberação da soja arrestada nos autos à parte 

exequente, nos termos do parágrafo terceiro, alínea A, do acordo de ID n.º 

29377296. Ressalto que em caso de inadimplemento do acordo, a parte 

credora poderá ingressar com o competente cumprimento de sentença 

(art. 515, III, CPC). Honorários, se houver, na forma transigida pelas partes 

no acordo. Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na 

forma do art. 90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida à 

parte, oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do 

art. 98, § 3º do CPC. Diante da ausência de interesse recursal, com 

fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes, 

ARQUIVE-SE com as cautelas necessárias. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006223-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE SOUZA MELO OAB - MT22824/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. R. (REQUERIDO)

V. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO(A))

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055-O (ADVOGADO(A))

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006223-53.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: RODRIGO ROMAN REQUERIDO: VALQUIRIA RAITER, A. R. 

R. Vistos etc., Entre um ato e outro as partes se compuseram 

amigavelmente. Em análise do acordo, vislumbro que as partes são 

capazes, contendo as assinaturas das partes/procuradores, não 

identificando qualquer indicativo de vícios no consentimento, razão pela 

qual a homologação da avença é medida que se impõe. Os autos vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Verifico que as partes pugnam pela 

homologação judicial do acordo entabulado. Mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta, 

senão, homologá-lo. Por todo exposto e, tendo em vista que as partes 

transigiram com vistas à solução da demanda existente entre elas, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, extinguindo o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Ressalto que em caso de inadimplemento do acordo, a 

parte credora poderá ingressar com o competente cumprimento de 

sentença (art. 515, III, CPC). Honorários, se houver, na forma transigida 

pelas partes no acordo. Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas 

serão na forma do art. 90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG 

deferida à parte, oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos 

termos do art. 98, § 3º do CPC. Diante da ausência de interesse recursal, 

com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das 

partes, ARQUIVE-SE com as cautelas necessárias. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006223-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE SOUZA MELO OAB - MT22824/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. R. (REQUERIDO)

V. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO(A))

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055-O (ADVOGADO(A))

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006223-53.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: RODRIGO ROMAN REQUERIDO: VALQUIRIA RAITER, A. R. 

R. Vistos etc., Entre um ato e outro as partes se compuseram 

amigavelmente. Em análise do acordo, vislumbro que as partes são 

capazes, contendo as assinaturas das partes/procuradores, não 

identificando qualquer indicativo de vícios no consentimento, razão pela 

qual a homologação da avença é medida que se impõe. Os autos vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Verifico que as partes pugnam pela 

homologação judicial do acordo entabulado. Mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta, 

senão, homologá-lo. Por todo exposto e, tendo em vista que as partes 

transigiram com vistas à solução da demanda existente entre elas, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, extinguindo o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Ressalto que em caso de inadimplemento do acordo, a 

parte credora poderá ingressar com o competente cumprimento de 

sentença (art. 515, III, CPC). Honorários, se houver, na forma transigida 

pelas partes no acordo. Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas 

serão na forma do art. 90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG 

deferida à parte, oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos 

termos do art. 98, § 3º do CPC. Diante da ausência de interesse recursal, 

com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das 

partes, ARQUIVE-SE com as cautelas necessárias. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006223-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE SOUZA MELO OAB - MT22824/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. R. (REQUERIDO)

V. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO(A))

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055-O (ADVOGADO(A))

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006223-53.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: RODRIGO ROMAN REQUERIDO: VALQUIRIA RAITER, A. R. 

R. Vistos etc., Entre um ato e outro as partes se compuseram 

amigavelmente. Em análise do acordo, vislumbro que as partes são 

capazes, contendo as assinaturas das partes/procuradores, não 

identificando qualquer indicativo de vícios no consentimento, razão pela 

qual a homologação da avença é medida que se impõe. Os autos vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Verifico que as partes pugnam pela 

homologação judicial do acordo entabulado. Mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta, 

senão, homologá-lo. Por todo exposto e, tendo em vista que as partes 

transigiram com vistas à solução da demanda existente entre elas, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, extinguindo o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Ressalto que em caso de inadimplemento do acordo, a 

parte credora poderá ingressar com o competente cumprimento de 

sentença (art. 515, III, CPC). Honorários, se houver, na forma transigida 

pelas partes no acordo. Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas 

serão na forma do art. 90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG 

deferida à parte, oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos 

termos do art. 98, § 3º do CPC. Diante da ausência de interesse recursal, 

com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das 

partes, ARQUIVE-SE com as cautelas necessárias. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003536-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. V. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003536-40.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: EDINEIA VOLFF EXECUTADO: CESAR VON ANCKEN Vistos 
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etc., Diante do pagamento do débito, julgo extinta a presente ação, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Condeno o 

executado ao pagamento das custas e despesas processuais, salvo se 

beneficiário de assistência judiciária gratuita, caso em que ficará 

suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Transitada em 

julgado esta sentença e nada mais sendo requerido, ao arquivo, com as 

anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003536-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. V. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003536-40.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: EDINEIA VOLFF EXECUTADO: CESAR VON ANCKEN Vistos 

etc., Diante do pagamento do débito, julgo extinta a presente ação, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Condeno o 

executado ao pagamento das custas e despesas processuais, salvo se 

beneficiário de assistência judiciária gratuita, caso em que ficará 

suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Transitada em 

julgado esta sentença e nada mais sendo requerido, ao arquivo, com as 

anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 29463 Nr: 3894-08.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORELIO SINIGAGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR GRANDI, NEIVA BOSIO GRANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALCÂNTARA - 

OAB:5.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MUSTAFÁ DE 

SOUZA - OAB:6113/MS, JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE - OAB:5123-A

 Código-Apolo: 29463

Vistos etc.,

Considerando que a parte exequente é beneficiaria da AJG, conforme 

Decisão de fl. 262, revogo a Decisão de fl. 302.

Conseguinte, diante da manifestação do perito judicial na fl. 300.

 NOMEIO como perita substituta do juízo, independentemente de 

compromisso, a Sra. RENATA LODI CASON com endereço eletrônico: 

renatalodiarquitetura@gmail.com, telefone (66) 3544-7069, com endereço 

profissional na Rua 03, n.º 385, Edifício Confiança II, Sala 106, Bairro 

Centro, nesta Comarca.

INTIME-SE o perito acerca da sua nomeação para apresentar a proposta 

de honorários no prazo de 10 (dez) dias.

Após, vistas as partes para se manifestarem quanto á proposto de 

honorário do perito.

Consigno que os honorários periciais serão arcados ao final do processo 

pela parte vencida, contudo, sendo vencida parte beneficiária de 

assistência judiciária gratuita, os honorários serão custeados pelo Estado.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Sorriso/MT, 04 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39054 Nr: 1930-09.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA DALLA VALLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B, JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - OAB:6692, JOSÉ FABIO 

MARQUES DIAS JUNIOR - OAB:6.398

 Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.[..] ....) após 

o prazo estabelecido do art. 611, da CNGC, para o ajuizamento de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que deverá ser feito via sistema PJe, 

caberá ao postulante instruir o pedido com cópia da 

sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões), na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento;Art. 2º - A distribuição junto ao PJe não deve 

desconsiderar, salvo decisão judicial expressa, a COMPETÊNCIA 

FUNCIONAL estabelecida no art. 516, inc. II, do CPC;Art. 3º - A distribuição 

junto ao PJe, por si só, NÃO GERARÁ NOVAS CUSTAS 

PROCESSUAIS;Art. 4º - A qualquer momento poderá ser requisitado o 

desarquivamento dos autos físicos, para extração de cópias/conferência, 

por qualquer interessado.Art. 5º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor 

na data de sua publicação no DJE, revogando-se as disposições em 

contrário.”No mais, diante da ausência de interesse recursal, com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das 

partes.Honorários, se houver, na forma transigida pelas partes no 

acordo.Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na forma 

do art. 90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida à parte, 

oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, 

§ 3º do CPC.P.C.Sorriso/MT, 04 de março de 2020.Daiene Vaz Carvalho 

GoulartJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 87265 Nr: 6761-61.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROMEU DILLY, MIRIAN SCHAFER DILLY, 

VALCIR BATISTA GHENO, MARIA INES SCHNEIDER GHENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.Destaco 

que, inobstante o pedido de suspensão do processo, caso haja 

descumprimento do acordo, o cumprimento de sentença deverá ser 

realizado por meio de PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe, conforme 

prevê o artigo 13, II, da Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018, 

não se justificando mais a suspenção/sobrestamento do presente 

feito.Ademais, a sua manutenção entre os processos 

suspensos/sobrestados/arquivo provisório impacta na taxa de 

congestionamento bruta, interferindo na análise do CONSELHO NACIONAL 

DE-[...] de conhecimento, com trânsito em julgado e encaminhados à 

Central de Arquivamento e Arrecadação (CAA) após o prazo estabelecido 

do art. 611, da CNGC, para o ajuizamento de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, o que deverá ser feito via sistema PJe, caberá ao postulante 

instruir o pedido com cópia da sentença/acórdão(ões) e certidão de 

trânsito em julgado, procuração(ões), na forma do art. 524, do CPC, e 

eventuais outros documentos relevantes ao cumprimento de sentença, 
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mantendo-se o processo original físico na Central de Arquivamento e 

Arrecadação, para os trâmites correlacionados à cobrança de custas 

pendentes, intimações e arquivamento;Art. 2º - A distribuição junto ao PJe 

não deve desconsiderar, salvo decisão judicial expressa, a COMPETÊNCIA 

FUNCIONAL estabelecida no art. 516, inc. II, do CPC;Art. 3º - A distribuição 

junto ao PJe, por si só, NÃO GERARÁ NOVAS CUSTAS 

PROCESSUAIS;Art. 4º - A [...] esta sentença, sendo desnecessária a 

intimação das partes.Honorários, se houver, na forma transigida pelas 

partes no acordo.Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão 

na forma do art. 90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida à 

parte, oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do 

art. 98, § 3º do CPC.P.C.Sorriso/MT, 04 de março de 2020.Daiene Vaz 

Carvalho GoulartJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 106931 Nr: 9948-09.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA BACELAR DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELIA MORAES SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B, VANESSA CAROLINE 

LAGEMANN - OAB:21265/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 Código: 106931

Vistos etc.,

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram firmaram acordo perante o CEJUSC local, pugnando por sua 

homologação judicial.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Destaco que, inobstante o pedido de suspensão do processo, caso haja 

descumprimento do acordo, o cumprimento de sentença deverá ser 

realizado por meio de PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe, conforme 

prevê o artigo 13, II, da Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018, 

não se justificando mais a suspenção/sobrestamento do presente feito.

A d e m a i s ,  a  s u a  m a n u t e n ç ã o  e n t r e  o s  p r o c e s s o s 

suspensos/sobrestados/arquivo provisório impacta na taxa de 

congestionamento bruta, interferindo na análise do CONSELHO NACIONAL 

DE JUSTIÇA - CNJ dos indicadores, inviabilizando o estabelecimento de 

estratégias assertivas para a boa e célere prestação jurisdicional.

Além disso, foi expedida ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2019-DF pela 

Diretoria do Foro da Comarca de Sorriso/MT, que, com fundamento na 

celeridade, eficiência, desburocratização, racionalização dos serviços 

judiciários, otimização dos serviços da Central de Arquivamento e 

Arrecadação, resolveu que

 “Art. 1º - Tratando-se de processos de conhecimento, com trânsito em 

julgado e encaminhados à Central de Arquivamento e Arrecadação (CAA) 

após o prazo estabelecido do art. 611, da CNGC, para o ajuizamento de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que deverá ser feito via sistema PJe, 

caberá ao postulante instruir o pedido com cópia da 

sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões), na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento;

Art. 2º - A distribuição junto ao PJe não deve desconsiderar, salvo 

decisão judicial expressa, a COMPETÊNCIA FUNCIONAL estabelecida no 

art. 516, inc. II, do CPC;

Art. 3º - A distribuição junto ao PJe, por si só, NÃO GERARÁ NOVAS 

CUSTAS PROCESSUAIS;

Art. 4º - A qualquer momento poderá ser requisitado o desarquivamento 

dos autos físicos, para extração de cópias/conferência, por qualquer 

interessado.

Art. 5º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação 

no DJE, revogando-se as disposições em contrário.”

Defiro o cancelamento de eventuais restrições efetivadas em nome do 

executado (art. 782, § 3º do CPC).

No mais, com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada 

em julgado nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação 

das partes.

Honorários, se houver, na forma transigida pelas partes no acordo.

Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na forma do art. 

90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida à parte, 

oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, 

§ 3º do CPC.

P.C.

Sorriso/MT, ___ de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125856 Nr: 2925-41.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO PALMITAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROLOGS TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora por meio de 

seu advogado, via DJE, para efetuar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligencia, nos termos do Provimento n° 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145960 Nr: 1940-38.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RICARDO BERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANA NATANARI VIEIRA - 

OAB:14479, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora por meio de 

seu advogado, via DJE, para efetuar o pagamento da diligência, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligencia, 

nos termos do Provimento n° 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 124182 Nr: 1944-12.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE ANA RUBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN RUBIN - OAB:10.803/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-B/MT, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/ 4284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - 

OAB:4.617

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

CONFIRMAR tutela de urgência deferida às fls. 60/64, bem como 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 262 de 975



reais), a título de danos morais, devidos em favor da autora, acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, conforme art. 405, do 

CC (STJ - AgRg no REsp: 1445913 SP 2014/0071704-6, QUARTA TURMA, 

Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ: 28/04/2015), e correção 

monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362, 

STJ).CONDENO, ainda, a requerida ao pagamento das custas judiciais, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 

85, § 2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado esta sentença, 

e nada mais sendo requerido no prazo de 15 dias, arquive-se.Havendo 

recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de suas 

contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância superior, 

na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC.Intime-se. Publique-se. 

Cumpra-se.Sorriso/MT, 30 de janeiro de 2020.Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 120749 Nr: 9745-13.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNICRED - COOPERATIVA ECON.CRED.MUTUO DOS 

MÉDICOS PROF.SAUDE DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER CRISTIANO FRIPP DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES TEIXEIRA - 

OAB:18.527/MT, MIKAEL AGUIRRRE CAVALCANTI - OAB:9.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 120749

SENTENÇA

Vistos etc.,

Diante do decurso do prazo para pagamento previsto no acordo contido 

nos autos, bem como, diante da ausência de informação acerca de 

eventual inadimplência ou descumprimento deste, a extinção da ação é 

medida que se impõe.

 Com isso, julgo extinta a presente ação, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na forma do art. 

90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida às partes, 

oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, 

§ 3º do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, remeta-se o feito ao arquivo com as 

baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 04 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001587-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. X. D. O. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(trinta) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1001587-10.2018.8.11.0040 Valor da causa: R$ 677,92 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

MYCHELLI GREGORIO Endereço: Rua Passo Fundo, 1574, Novos Campos, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: ODAIR JOSÉ DE 

OLIVEIRA, nascido no dia 04/06/1975, inscrito no CPF sob o nº. 

820.462.711-49 FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE 

DEVEDORA acima nominada e qualificada, conforme despacho, e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo desta, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento dos alimentos em atraso , no valor abaixo indicado acrescidas 

das parcelas que vencerem no curso do processo executivo, comprovar 

que já o fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão civil (CPC, 

art. 528, §3º). VALOR PARA PAGAMENTO: R$ 677,92 (seiscentos e 

setenta e sete reais e noventa e dois centavos), referente aos alimentos 

vencidos nos meses de FEVEREIRO e MARÇO/2018, bem como as 

prestações vincendas no decorrer do feito, devidamente atualizadas até a 

data do efetivo pagamento. OBSERVAÇÕES: Em caso de pagamento, o 

valor respectivo deverá ser depositado na conta poupança n° 

10812001595, agência 0100, Sicredi Cooperativa, em nome da 

Representante Legal da Exequente. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1- 

Conforme dispõe § 1.º do art. 528 do NCPC, caso o executado, no trintídio 

legal, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o pronunciamento judicial será 

protestado, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 571 do NCPC, 

in verbis:Art. 517.A decisão judicial transitada em julgado poderá ser 

levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário previsto no art. 523. Se o executado não pagar ou 

se a justificativa apresentada não for aceita, nos termos do § 3.º do art. 

528 do NCPC, ser-lhe-á decretada a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 

(três) meses, quanto às três prestações vencidas anteriores à 

distribuição e as que vencerem no curso do processo executivo, ut § 7.º 

do art. 528 do NCPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

MARCILEIA CAPITANIO MULLER DE SOUZA, digitei. SORRISO, 8 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: >https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003247-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEN OSMAR DA ROCHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LUCINEI BARETTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003247-73.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA REQUERIDO: EDEN OSMAR DA ROCHA 

Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO PARCIAL COM PEDIDO DE 
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TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por ALAN ÉDEN LUVISA DA 

ROCHA em face de seu genitor ÉDEN OSMAR DA ROCHA, relatando que 

este, após ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, 

com transformação hemorrágica, está em tratamento intensivo desde a 

data de 19/06/2017, dependendo de terceiros para as atividades 

cotidianas, podendo sua incapacidade ser temporária ou permanente. A 

inicial foi recebida, determinando vistas ao MP (ID n.º 8375069). O MPE 

manifestou pelo deferimento da tutela de urgência pleiteada, ID 8684797. 

Em decisão de ID 8687692 foi deferida a tutela de urgência e determinada 

a realização de estudo social. No ID 8705589 foi autorizada a venda de um 

veículo pertencente ao interditando. Laudo do estudo social, ID 15661006. 

Em parecer de ID 15902899 o MPE manifestou pela concessão da curatela 

em favor do requerente. No ID 18521396 foi nomeada a Defensoria Pública 

Estadual para atuar como curadora especial do interditando. A Defensoria 

Pública Estadual apresentou contestação por negativa geral no Id 

1947564. Em manifestação de Id 26559180 o requerente pugnou pelo 

depósito do valor remanescente da venda do veículo do interditando na 

própria conta do requerido. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. O conjunto de provas dos autos demonstra que o interditando 

apresentou quadro de acidente vascular cerebral em 2016, com graves 

sequelas, principalmente cognitivas, não possuindo pleno gozo das 

faculdades mentais. Lado outro, verifico que no pedido inicial autor 

pleiteou pela sua nomeação como curador especial para apenas a prática 

dos atos arrolados na alínea ‘c de Id 8360333. Deste modo, e 

considerando que tramita também neste juízo o processo n 

1004799-39.2018.811.0040, proposta pelo interditando, na pessoa do seu 

procurador, em face da UNIMED, no qual se relata que, atualmente o 

interditando está em tratamento na modalidade HOME CARE, DETERMINO a 

intimação do requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 

documentalmente o estado clínico do interditando, requerendo o que de 

direito. Com a manifestação, colha-se o parecer do MPE. Desde já, DEFIRO 

o pedido de Id 26559180 e DETERMINO a expedição de alvará judicial para 

transferência dos valores remanescentes na conta judicial para conta 

bancária do interditando fornecida. Intimem-se. Cumpra-se DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004257-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MATEUS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004257-84.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCELO MATEUS FERREIRA REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc., RECEBO a inicial, uma vez 

que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código 

de Processo Civil. Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 

do CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 

Pretende o autor a concessão de tutela de urgência para autorização do 

depósito de valor que entende incontroverso, bem como, que a requerida 

se abstenha e promover a busca e apreensão do veículo objeto do 

contrato a ser revisado, e ainda, o impedimento de inserção do nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. No entanto, em análise de 

cognição sumária, verifico que não está demonstrada a probabilidade do 

direito da parte autora no que tange à revisão das cláusulas contratuais, 

sendo certo que as irregularidades contratuais apontadas dependem, para 

sua apuração e comprovação, de ampla dilação probatória. Quanto ao 

pedido de abstenção de inclusão do nome da parte autora nos cadastros 

de inadimplentes bem como, abstenção de promover a busca e apreensão 

do bem, inobstante os argumentos trazidos na inicial, em juízo de cognição 

sumária, não se extrai a presença dos requisitos que autorizam o 

deferimento da tutela de urgência pleiteada, haja vista que a mera 

propositura da ação revisional do contrato firmado entre as partes não 

torna a parte demandante imune à inscrição de seu nome junto aos 

cadastros de proteção ao crédito, conforme dispõe a súmula 380 do STJ: 

“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor”. Relativamente ao requerimento 

referente à manutenção da posse do bem financiado nas mãos da 

requerente, entendo que, da mesma forma, não merece acolhida, uma vez 

que, em análise de cognição sumária, não restou demonstrada a 

probabilidade da parte autora. Nesse sentido, vejamos o julgado abaixo: 

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO 

– PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 

NA POSSE DO DEVEDOR E VEDAÇÃO À INSERÇÃO DE SEU NOME NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO CABIMENTO – LIMINAR 

NEGADA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO 

AUTOR – CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DO VALOR INTEGRAL DA 

PRESTAÇÃO – DIREITO DO DEVEDOR – AGRAVO PROVIDO 

PARCIALMENTE. O credor tem o direito de extrair todas as consequências 

jurídicas da mora, quando injustificável o inadimplemento, não sendo 

possível o deferimento do pedido de antecipação da tutela jurisdicional, em 

ação de revisão contratual, para proibir o credor de inscrever o devedor 

em banco de dados de entidades de proteção ao crédito (CDC, art. 42, 

§3º), quando os fundamentos do pedido revisional não apresentam 

relevância jurídica, eis que integrado por temas já pacificados pela 

jurisprudência dos tribunais brasileiros, especialmente pelo colendo STJ. 

Ausente a verossimilhança das alegações não deve ser deferida liminar 

para manter o devedor na posse do bem ou a retirada do nome do 

devedor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito" (AI 50695/2013, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 13/03/2014) - 

destaquei Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. DESIGNE-SE 

audiência de conciliação e/ou sessão de mediação junto ao CEJUSC local, 

com prazo antecedente mínimo de 20 (vinte) dias para citação. Após, 

INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida para 

comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é 

obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, CPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do CPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, CPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar 

a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos seguintes 

termos: (a) Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; (b) Havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; (c) Em sendo 

apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá 

apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância. Deixo consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá 

ser apresentado juntamente com a manifestação das partes, caso 

pretendam pela designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006934-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE FRANCIO GARAFFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))
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DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA. (REQUERIDO)

TRANSPORTES BOTUVERA LTDA (REQUERIDO)

WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006934-87.2019.8.11.0040. REQUERENTE: 

LUCIANE FRANCIO GARAFFA REQUERIDO: FERTIPAR FERTILIZANTES DO 

MATO GROSSO LTDA., WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME, 

TRANSPORTES BOTUVERA LTDA Vistos etc., Trata-se de pedido de 

exibição de documentos de ID n.º 29240789. Pugna a parte requerida 

Fertipar Fertilizantes do Mato Grosso Ltda pelo deferimento do pedido de 

exibição de documentos para que seja determinado que as requeridas 

WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS – ME e TRANSPORTES BOTUVERA 

LTDA forneçam os comprovantes de pagamento dos pedágios utilizados 

no percurso da fábrica da Fertipar Mato Grosso Ltda em Rondonópolis até 

a entrega nas fazendas (Barreiro e Jaboticabal) da requerente, bem como, 

os comprovantes de entrega dos lotes objetos deste feito. É O SUCINTO 

RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, RECEBO a inicial, tendo em vista que 

preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e ss. do CPC. No tocante 

à concessão do pedido para exibição de documentos, a jurisprudência 

está pacificada quanto à possibilidade do deferimento da tutela satisfativa 

em ação de exibição, desde que presentes os pressupostos específicos 

do “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” e sempre que a previsão 

requerida se revele incompatível com a demora na prestação jurisdicional 

(TJ-PE-AI: 3761520 PE, Relator: Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, 

DJ: 15/07/2015, 2ª Câmara Cível, DP: 24/07/2015). E ainda, no presente 

feito, o pedido da parte ré encontra respaldo no art. 382, § 3º do CPC, 

verbis: Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que 

justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com 

precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. (...) § 3º Os 

interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo 

procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua 

produção conjunta acarretar excessiva demora. In casu, a probabilidade 

do direito para concessão do pedido resta evidenciado pela suspeita de 

que os produtos que irão ser periciados podem ter sido adulterados, o 

que, certamente, impactaria na perícia a ser realizada. Por todo exposto, 

DEFIRO o pedido de ID n.º 29240789 para determinar que as requeridas 

WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS – ME e TRANSPORTES BOTUVERA 

LTDA forneçam os comprovantes de pagamento dos pedágios utilizados 

no percurso da fábrica da Fertipar Mato Grosso Ltda em Rondonópolis/MT 

até a entrega nas fazendas (Barreiro e Jaboticabal) de propriedade da 

requerente, bem como, os comprovantes de entrega dos lotes objetos 

deste feito, tudo no prazo de 05 (cinco) dias. Por fim, considerando a 

iminência da realização da perícia (21/03/2020) e que os documentos que 

serão exibidos podem influir naquela, cancelo a perícia designada e 

determino a intimação do perito nomeado para que designe nova data para 

realização da perícia, preferencialmente a partir do dia 10/04/2020. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003483-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROCHA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILOMAR HILLER OAB - MT0010768A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENETIC FISH RISE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PISCICULTURA 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003483-54.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PEDRO ROCHA DOS SANTOS EXECUTADO: GENETIC FISH 

RISE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PISCICULTURA LTDA Vistos etc., 

Entre um ato e outro as partes se compuseram amigavelmente. Em análise 

do acordo, vislumbro que as partes são capazes, contendo as 

assinaturas das partes/procuradores, não identificando qualquer 

indicativo de vícios no consentimento, razão pela qual a homologação da 

avença é medida que se impõe. Os autos vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Verifico que as partes pugnam pela homologação 

judicial do acordo entabulado. Mister discorrer que a atividade jurisdicional 

tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos 

litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo 

autocomposição entre as partes nada mais resta, senão, homologá-lo. Por 

todo exposto e, tendo em vista que as partes transigiram com vistas à 

solução da demanda existente entre elas, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Defiro a 

liberação da soja arrestada nos autos à parte exequente, nos termos do 

parágrafo terceiro, alínea A, do acordo de ID n.º 29377296. Ressalto que 

em caso de inadimplemento do acordo, a parte credora poderá ingressar 

com o competente cumprimento de sentença (art. 515, III, CPC). 

Honorários, se houver, na forma transigida pelas partes no acordo. Em 

não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na forma do art. 90, 

§ 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida à parte, oportunidade 

em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 

Diante da ausência de interesse recursal, com fundamento nos art. 914 e 

915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

sendo desnecessária a intimação das partes, ARQUIVE-SE com as 

cautelas necessárias. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001095-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ERVINO MULLER (EXECUTADO)

ARNALDO ALFREDO HARTMANN (EXECUTADO)

Outros Interessados:

NAGYLLA MAIARA POSSOBON (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001095-81.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: CARLOS 

ERVINO MULLER, ARNALDO ALFREDO HARTMANN Vistos etc., Entre um 

ato e outro as partes se compuseram amigavelmente. Em análise do 

acordo, vislumbro que as partes são capazes, contendo as assinaturas 

das partes/procuradores, não identificando qualquer indicativo de vícios 

no consentimento, razão pela qual a homologação da avença é medida 

que se impõe. O feito tramitou regularmente conforme preceitos da 

legislação de regência, entrementes, derradeiramente, as partes pugnam 

pela homologação da autocomposição colacionado no ID n.º 20179779. Os 

autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Verifico que as partes 

pugnam pela homologação judicial do acordo entabulado. Mister discorrer 

que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação 

social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a 

julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais 

resta, senão, homologá-lo. Por todo exposto, e tendo em vista que as 

partes transigiram com vistas à solução da demanda existente entre elas, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, extinguindo o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Ressalto que em caso de inadimplemento do acordo, a 

parte credora poderá ingressar com o competente cumprimento de 

sentença (art. 515, III, CPC). Honorários, se houver, na forma transigida 

pelas partes no acordo. Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas 

serão na forma do art. 90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG 
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deferida à parte, oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos 

termos do art. 98, § 3º do CPC. Com fundamento nos art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

desnecessária a intimação das partes, ARQUIVE-SE com as cautelas 

necessárias. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008805-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUES SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR OAB - MT10259 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA DA SILVA JANKES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1008805-55.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: JAQUES SANTANA DA SILVA REQUERIDO: LUCIA DA 

SILVA JANKES Vistos etc., Entre um ato e outro realizou-se sessão de 

mediação judicial, oportunidade em que as partes celebraram acordo, 

pugnando por sua homologação judicial, bem como pela extinção do feito 

com renúncia ao prazo recursal. Pois bem. A causa versa sobre direitos 

patrimoniais disponíveis, os quais admitem transação. Ademais, verifica-se 

que o acordo em comento foi livremente pactuado, contendo as 

assinaturas das partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de 

vícios no consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para 

que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram 

as partes e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Ressalto que em caso de inadimplemento do acordo, a parte credora 

poderá ingressar com o competente cumprimento de sentença (art. 515, II, 

CPC). Honorários, se houver, na forma do acordo pactuado. Em não 

dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na forma do art. 90, § 2º 

do CPC, observando-se eventual AJG deferida à parte, oportunidade em 

que ficará suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 

Diante da ausência de interesse recursal, com fundamento nos art. 914 e 

915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

sendo desnecessária a intimação das partes, ARQUIVE-SE com as 

cautelas necessárias. P.C. Às providências. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006666-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANIR RINAR RAMME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006666-33.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA - EPP EXECUTADO: RANIR RINAR RAMME Vistos etc., Entre um ato e 

outro as partes se compuseram amigavelmente. Em análise do acordo, 

vislumbro que as partes são capazes, contendo as assinaturas das 

partes/procuradores, não identificando qualquer indicativo de vícios no 

consentimento, razão pela qual a homologação da avença é medida que 

se impõe. O feito tramitou regularmente conforme preceitos da legislação 

de regência, entrementes, derradeiramente, as partes pugnam pela 

homologação da autocomposição colacionado no ID n.º 29933662. Os 

autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Verifico que as partes 

pugnam pela homologação judicial do acordo entabulado. Mister discorrer 

que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação 

social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a 

julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais 

resta, senão, homologá-lo. Por todo exposto, e tendo em vista que as 

partes transigiram com vistas à solução da demanda existente entre elas, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, extinguindo o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Ressalto que em caso de inadimplemento do acordo, a 

parte credora poderá ingressar com o competente cumprimento de 

sentença (art. 515, III, CPC). Honorários, se houver, na forma transigida 

pelas partes no acordo. Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas 

serão na forma do art. 90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG 

deferida à parte, oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos 

termos do art. 98, § 3º do CPC. Com fundamento nos art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

desnecessária a intimação das partes, ARQUIVE-SE com as cautelas 

necessárias. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000812-24.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE CARVALHO CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000812-24.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

VANESSA DE CARVALHO CAMPOS REU: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc., 

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, a parte autora 

informou que, embora concedida a medida de urgência pleiteada, esta, por 

si só não foi o suficiente para preservar a gravidez da requerente que 

acabou por perder a sua gestação em decorrência das complicações de 

suas enfermidades, conforme manifestação ID nº 29318185. Desta 

maneira, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e 

honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 10 do CPC. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001794-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE PAULA FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001794-43.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADRIANO DE PAULA FARIAS REU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., 

Trata-se de ação para cobrança do seguro DPVAT promovida por 

ADRIANO DE PAULA FARIAS, em face de BRADESCO SEGUROS S/A, 

todos qualificados nos autos. Devidamente intimada e advertida para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito (ID 21467244), a parte 

autora permaneceu inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo 

deslinde da demanda. Pois bem. Compulsando estes autos, verifico o total 

desinteresse da parte autora pelo deslinde da ação, uma vez que foi 

intimada a dar regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte, 

mesmo tendo sido expressamente advertida quanto à possibilidade de 
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extinção deste pelo abandono. Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso III, do CPC, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, em face do abandono da causa pela parte autora. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando 

suspensa sua cobrança, haja vista que as benesses da assistência 

judiciária gratuita foram deferidas em seu favor, nos termos do art. 98, § 

3º do CPC. Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000844-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000844-34.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

PAULO CEZAR DE MATOS REU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., 

Trata-se de ação de cobrança promovida por PAULO CESAR DE MATOS, 

em face de BRADESCO SEGUROS, todos qualificados nos autos. 

Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (ID 20997014), a parte autora permaneceu 

inerte/omissa (ID 29767268), demonstrando desinteresse pelo deslinde da 

demanda. Pois bem. Compulsando estes autos, verifico o total 

desinteresse da parte autora pelo deslinde da ação, uma vez que foi 

intimada a dar regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte, 

mesmo tendo sido expressamente advertida quanto à possibilidade de 

extinção deste pelo abandono. Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso III, do CPC, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, em face do abandono da causa pela parte autora. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando 

suspensa sua cobrança, haja vista que as benesses da assistência 

judiciária gratuita foram deferidas em seu favor, nos termos do art. 98, § 

3º do CPC. Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001778-84.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NICHELE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001778-84.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

NILSON NICHELE DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Processo 1001778-84.2020.811.0040 VISTOS ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Nilson Nichele dos Santos 

em face do Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS, qualificados nos 

autos. Requer inicialmente a concessão os benefícios da gratuidade da 

justiça. Decido. O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º 

e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. Cite-se a 

parte requerida, com vistas dos autos, para, querendo, responder a 

presente demanda, no prazo legal, que será contado em dobro, na forma 

do art. 183 do Código de Processo Civil. Oficie-se à Agência local do INSS 

desta comarca, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias o envio da 

documentação completa do requerimento administrativo formulado pela 

parte autora, bem como, informações a respeito do benefício pleiteado. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 16 de março 

de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008581-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA CARGNE LUTTI (TESTEMUNHA)

ANGELO MOTA DA CUNHA (TESTEMUNHA)

GERALDO VICENTE DA SILVA (TESTEMUNHA)

ORLANDO LUIZ NICOLOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008581-20.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: ORLANDO LUIZ NICOLOTTI TESTEMUNHA: GERALDO 

VICENTE DA SILVA, GILBERTO DA SILVA CARGNE LUTTI, ANGELO MOTA 

DA CUNHA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Considerando a edição da Portaria Conjunta nº. 247, de 16 

de março de 2020 para estabelecer, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário Estadual, REDESIGNO a presente audiência para o dia 29 

de abril de 2020, às 14h30min. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001625-51.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOELMA DA SILVA ANUNCIACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001625-51.2020.8.11.0040. AUTOR: 

MARIA JOELMA DA SILVA ANUNCIACAO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Chamo o feito à ordem. Compulsando 

detidamente os autos observo que os documentos revelam que a 

requerente reside cidade de Jangada-MT, comarca de Rosário Oeste-MT. 
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Com efeito, o art. 109, parágrafo 3º da Constituição Federal, ao criar a 

competência delgada da justiça Estadual para o julgamento de causas 

ajuizadas contra o INSS, estabelece de forma cristalina que a demanda 

deve ser ajuizada "na comarca do domicilio do segurado" quando ela não 

for sede de vara federal. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. 1. Nos termos do art. 109, § 3º, da CF, 

sendo parte autora segurada domiciliada em município que não seja sede 

de vara federal, ela tem a opção de ajuizar a ação previdenciária perante 

o juízo estadual que tenha jurisdição sobre o seu domicílio.” (TRF-4 - AG: 

50346567920194040000 5034656-79.2019.4.04.0000, Relator: MÁRCIO 

ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 12/11/2019, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DO PR) “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLINAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PROPOSITURA PERANTE JUÍZO 

ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. ARTIGO 109, § 3º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O segurado domiciliado em município que não 

seja sede de Vara Federal tem a opção de ajuizar a ação previdenciária 

perante o Juízo Estadual com jurisdição sobre o seu domicílio, a teor do 

artigo 109, § 3º, da Constituição Federal.” (TRF-4 - MS: 

50342193820194040000 5034219-38.2019.4.04.0000, Relator: MÁRCIO 

ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 12/11/2019, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DO PR) Deste modo, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

jurisdicional para processar a presente demanda em favor do Juízo do 

domicílio da autora. Remetam-se estes autos ao Juízo da comarca de 

Rosário Oeste-MT, fazendo constar nossas sinceras homenagens. Após, 

promova-se a baixa na distribuição e demais anotações necessárias. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 13 de março de 2020. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007280-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADICILENE ROCHA DE OLIVEIRA MOSCARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

LUANI MARCHI KOZAK OAB - MT26633/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007280-38.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADICILENE ROCHA DE OLIVEIRA MOSCARDO REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Considerando que a perícia médica já 

foi realizada e a expert nomeada respondeu a todos os quesitos 

formulados pela parte autora, NÃO CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração opostos à ref. 26050033. Vistas às partes para, querendo, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem acerca do laudo pericial 

acostado à ref. 28306894 sob pena de preclusão (art. 477, §1° do 

CPC[1]). Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 13 de março de 2020. Valter Fabricio 

Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o laudo em 

juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. §1º As partes serão intimadas para, 

querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001704-30.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001704-30.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

ADELAIDE PEREIRA ALVES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos ETC, Antes de apreciar os pedidos iniciais da 

requerente, observo irregularidade sanável na peça inicial que impõe a 

respectiva emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, do 

CPC. Intime-se a parte autora para que emende a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, e acoste o requerimento administrativo do benefício 

pleiteado, tendo em vista que a imagem de fl. 11 se encontra pouco legível, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 16 

de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003994-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA ADRIANA DE CARVALHO CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003994-52.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

BRUNNA ADRIANA DE CARVALHO CAMPOS REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Defiro o pedido de ref. 28963640. 

Diante da informação da parte autora quanto ao descumprimento da ordem 

judicial pela autarquia, intime-se e oficie-se o INSS para, no prazo de 10 

(dez) dias, implantar ou comprovar a implantação do benefício concedido 

liminarmente, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos) 

reais, como também de incorrer nas penas previstas no art. 330 do Código 

Penal Brasileiro. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sorriso-MT, 16 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000762-32.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENY DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000762-32.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

GENY DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Geny dos 

Santos opôs Embargos de Declaração em face da decisão de ref. 

24807330, alegando, em suma, erro material em relação ao prazo de 

manifestação das partes sobre a perícia médica. É o necessário. Decido. 

Os aclaratórios prosperam. Acerca do presente recurso, dispõe o art. 

1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. (...) Compulsando detidamente os 

autos, observo de fato que de a fato a decisão de ref. 24807330 se 

encontra equivocada, pois não observou o disposto no art. 477, § 1º do 

CPC, que preconiza: “Art. 477. (...) § 1º As partes serão intimadas para, 

querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.” Com efeito, o 

provimento aos aclaratórios é medida que se impõe. Pelo exposto, DOU 

PROVIMENTO aos embargos de declaração de ref. 26049999 para SANAR 

o erro material e constar na decisão de ref. 24807330 o prazo de 15 

(quinze) dias para que as partes se manifestem acerca do laudo pericial. 

Escoado o prazo recursal, certifique-se. Vistas as partes para se 

manifestem acerca do laudo pericial acostado à ref. 29538535. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Sorriso-MT, 16 de março de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005291-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINAR DA SILVA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005291-31.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALDINAR DA SILVA VIEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Valdinar da Silva Vieira opôs Embargos de 

Declaração em face da decisão de ref. 24817803, alegando, em suma, 

erro material em relação ao prazo de manifestação das partes sobre a 

perícia médica. É o necessário. Decido. Os aclaratórios prosperam. 

Acerca do presente recurso, dispõe o art. 1.022, incisos I e II, do Código 

de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. (...) 

Compulsando detidamente os autos, observo de fato que de a fato a 

decisão de ref. 24817803 se encontra equivocada, pois não observou o 

disposto no art. 477, § 1º do CPC, que preconiza: “Art. 477. (...) § 1º As 

partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer.” Com efeito, o provimento aos aclaratórios é medida 

que se impõe. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de 

declaração de ref. 26050622 para SANAR o erro material e constar na 

decisão de ref. 24817803 o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes 

se manifestem acerca do laudo pericial. Escoado o prazo recursal, 

certifique-se. Vistas as partes para se manifestem acerca do laudo 

pericial acostado à ref. 29528587. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 16 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005433-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PJe n° 1005433-35.2018.8.11.0040 Requerente: Juarez Gomes Requerido: 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, Juarez Gomes 

ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS almejando a condenação do requerido à concessão 

do benefício de aposentadoria rural por idade. Asseverou possuir mais de 

60 (sessenta) anos de idade e exercer atividade rural em grande parte de 

sua vida, a qual foi iniciada ainda na companhia dos pais, bem como, em 

conjunto com sua esposa na cidade Alta Floresta D´Oeste, no Estado de 

Rondônia. Narra que atualmente mantém atividade campesina da cidade de 

Sorriso. Aduziu que requereu o benefício administrativamente, no entanto, 

negado pela autarquia requerida, ao argumento da ausência de 

comprovação da carência exigida. Forte em tais fundamentos pugnou pela 

procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com documentos. Em 

contestação (id 16674469), o requerido suscitou os efeitos da prescrição 

quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, a improcedência dos 

pedidos, ao fundamento da ausência de comprovação da qualidade de 

segurado especial do requerente. Juntou documentos. Réplica id. 

16780809. A decisão id. 16872316 afastou a prejudicial de mérito 

suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido de produção de 

prova oral e, para tanto, designou audiência de instrução e julgamento. 

Audiência realizada no id. 20194159, oportunidade em que foram ouvidas 

as testemunhas arroladas pelo autor (mídias digitais id`s 20194162 e 

20194165). Ainda em audiência, o autor apresentou alegações finais 

remissivas à inicial. É o necessário. Decido. Como relatado, pretende a 

parte autora obter provimento judicial assegurando-lhe o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade, na qualidade se segurado 

especial – trabalhador rural -, ao que se opõe o INSS alegando que o autor 

não se incumbiu da comprovação dos requisitos legais e necessários 

capazes de lhe auferir a concessão do benefício. A pretensão inaugural 

não prospera. Para a concessão do benefício de aposentadoria rural por 

idade, necessário se faz a caracterização dos seguintes requisitos: a) 

condição de segurado especial; b) idade; c) exercício da atividade rural; d) 

carência, conforme passo a expor. No que se refere ao critério etário, 

vejo que as cópias dos documentos acostados aos autos que atualmente 

o requerente possui 63 (sessenta e três) anos de idade, cumprindo o 

disposto no art. 48, § 1º, da Lei nº 8.213/91, que exige idade mínima para 

homens de 60 (sessenta) anos para concessão de aposentadoria por 

idade. Entretanto, quanto à carência e à qualidade de segurado especial, o 

requerente não logrou êxito em comprová-los, pois, verifico que não se 

enquadra no art. 11, inciso VII, da Lei nº 8.213/91, tendo em vista que não 

se trata de trabalhador rural que exerceu suas atividades em regime de 

economia familiar, ou seja, em trabalho realizado pelos membros da família, 

indispensável para sua subsistência e em condições mútuas de 

dependência e colaboração. Não há nos autos início de prova material 

concreta da atividade rural à época do período rural alegado, a saber: 

título de propriedade ou arrendamento de área rural; contratos de parceria 

ou meação na produção de produtos agrícolas; notas fiscais de produtos 

agrícolas; carteira de registro do autor em sindicato rural etc.; limitando-se 

o autor a juntar duas certidões de casamento, sendo uma do seu 

matrimônio com sua esposa, Jandira Soares Pereira Gomes, e outra da 

filha do casal, Gisele Pereira Gomes. Nessa toada, colhem-se dos 

mencionados documentos as seguintes informações: em relação à 

certidão de casamento do autor (id. 15416635), o documento revela sua 

profissão como sendo “AJUDANTE GERAL” e da esposa como “DO LAR”; 

de outro lado, conquanto conste na certidão de casamento da filha (id. 

15865349) sua profissão como lavrador, o mesmo documento narra a 

profissão da mãe da nubente como sendo COMERCIANTE, informação que 

destoa totalmente das afirmações do autor de manter exclusivamente 

atividade rurícola em regime de economia familiar e subsistência. Se isso 

não bastasse, o extrato do CNIS acostado pelo requerido à contestação 

(id. 16674474) REGISTRA ENTRE 1997 A 2016 DIVERSAS ATIVIDADES 

URBANAS DO AUTOR E SUA ESPOSA, inclusive, em SERVIÇO PÚBLICO 

prestado ao Município de Alta Floresta do D`Oeste-RO. Tais circunstâncias 

revelam não se tratar o autor de trabalhador rural que exerce ou exerceu 

atividade campesina em regime de economia familiar e própria 

subsistência. Noutra banda, a prova testemunhal igualmente se mostrou 

frágil e imprecisa quanto à alegada atividade campesina do requerente. Em 

seu depoimento, a testemunha Leonilda Luciana Estruzani da Silva, disse 

em juízo: “Que conhece o requerente de Sorriso desde 2008. Que 

mantiveram algumas atividades rurais em parceria no sítio da testemunha. 

Que depois de uns dois anos perdeu contato com o requerente, sem 

saber dizer exatamente qual atividade passou a exercer o autor” (mídia 

digital 201944162). Noutra banda, a oitiva da testemunha Renilso Alves da 

Silva pouco esclareceu acerca das atividades campesinas do requerente, 

sobretudo, afirmando conhecer o autor tão somente a 8 (oito) anos. 

Entretanto, embora as testemunhas afirmem conhecer o autor desde 2008 

(Leonilda) e há mais de 8 (oito) anos (Renilso) em atividade rural conjunta 

com ambas, os extratos dos CNIS acostados aos autos (id. 16674474) 

apontam que neste período o requerente e sua esposa, Andira Soares 

Pereira Gomes, residiam e trabalhavam no Estado de Rondônia. Com 

efeito, os testemunhos se mostraram vagos e imprecisos quanto ao 

período e a atividade de fato exercida pelo requerente como rurícola, bem 

como, totalmente dissonantes em relação aos documentos e 

circunstâncias apresentadas nos autos. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. 

RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. PROVA DOCUMENTAL E 

TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. PERÍODO 

DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO. - Não há nos autos provas suficientes que 

justifiquem o reconhecimento do exercício de atividade rural para efeito de 

aposentadoria por idade - Cédula de identidade (nascimento em 

16.09.1958) - Certidões de nascimento de filhos em 22.01.1977, 

qualificando o genitor como lavrador, em 13.12.1984 e 21.10.1986, todas 

qualificando a autora como do lar - Dados cadastrais de financiamento 

para aquisição de bens móveis, qualificando a requerente como lavradora 

- Comunicado de indeferimento do pedido de aposentadoria por idade, 

segurado especial, formulado na via administrativa em 11.12.2015 - Os 

depoimentos das testemunhas, audiência realizada em 13.07.2016, são 

vagos, imprecisos e genéricos quanto à atividade rural exercida pela 

autora. Informam que por motivo de saúde a requerente parou de exercer 

função campesina há 5 anos (2011) - Embora a autora tenha completado 

55 anos em 2013, a prova produzida não é hábil a demonstrar o exercício 

da atividade no campo, pelo período de carência legalmente exigido, 

segundo o artigo 142 da Lei 8.213/91, de 180 meses - A prova material é 

frágil, o único registro cível, qualificando o genitor do filho da requerente, é 

datado de 1977 e as certidões de nascimento dos filhos em 1984 e 1986 

não constam o nome do pai - Na petição inicial a autora está como viúva, e 

não há nos autos documentos que demonstrem que a união estável 

perdurou, considerando que o nascimento do filho em comum ocorreu em 
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1977 e em 1984 e 1986 não há informação do nome do genitor - Os 

depoimentos das testemunhas são vagos e imprecisos, não esclarecendo 

detalhes sobre a atividade campesina, apenas afirmando genericamente o 

labor rural - As fichas de aquisição de mercadorias do comércio local, 

cadastros e atendimento médico não podem ser consideradas como prova 

material da atividade rurícola alegada, pois não são conferidas por quem 

assina, inclusive, são emitidas por quem apenas está interessado em 

estabelecer um negócio jurídico ou cumprimento do dever legal - A 

requerente não comprovou atividade rural no período imediatamente 

anterior ao requerimento, eis que, os testemunhos demonstram que não 

exerce atividade rural há 5 anos, desde 2011, quando ainda não havia 

implementado o requisito etário, 2013. - O STJ já julgou em Recurso 

Especial Representativo de Controvérsia - Apelação da autora improvida.” 

(TRF-3 - Ap: 00371836320174039999 MS, Relator: DESEMBARGADORA 

FEDERAL TANIA MARANGONI, Data de Julgamento: 05/03/2018, OITAVA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/03/2018) 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. REMESSA 

NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. CARÊNCIA NÃO 

COMPROVADA ATRAVÉS DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

PROVA ORAL FRÁGIL. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. Diante da condenação 

imposta ao INSS, de forma ilíquida, impõe-se o reexame necessário do 

julgado, nos termos da Súmula nº 490 do STJ . 2. A aposentadoria por 

idade será devida ao segurado especial que, cumprida a carência exigida 

em lei, completar 60 anos de idade, se homem, e 55, se mulher. Além 

disso, deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou ao implemento do 

requisito etário . E, para fins de comprovação do tempo de labor rural, o 

início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a 

provar (Súmula nº 34 da TNU). 3. As declarações pessoais não servem 

como início de prova material, uma vez que, feitas por particulares, 

equivalem a meros testemunhos. Precedentes. 4. A parte autora não se 

desincumbiu de apresentar início razoável de prova material da atividade 

campesina, pois além de escassos, os documentos apresentados são 

infirmados pelos diversos vínculos urbanos do pai de seus filhos, 

conforme Cadastro Nacional de Informações Sociais, o que 

descaracteriza o exercício da atividade rural em regime de economia 

familiar. 5. Ademais, a prova oral não corrobora as alegações deduzidas 

na inicial, pois a primeira testemunha afirmou conhecer a parte autora há 

cinco anos, não sabendo informar se esta trabalhou em fazenda. Quanto 

à segunda testemunha, embora tenha afirmado que a parte autora laborou 

em fazendas, suas informações foram vagas e imprecisas, insuficientes, 

portanto, para demonstrar o exercício da atividade campesina. 6. 

Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, providas. 

Sentença reformada. 7. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários 

fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará condicionada 

às hipóteses do § 3º do art. 98 do NCPC, em razão da assistência 

judiciária gratuita deferida.” (TRF-1 - AC: 00232886920144019199 

0023288-69.2014.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA 

DE SANTANA, Data de Julgamento: 14/10/2016, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, Data de Publicação: 21/03/2017 e-DJF1) 

Desta forma, diante da falta de comprovação do exercício da atividade 

rural ao longo de todo o período de carência exigido pela lei, o requerente 

não faz jus à concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos artigos 143, 11, inciso VII, da Lei nº 8.213/91. Portanto, não 

logrando o autor êxito em comprovar fato constitutivo do direito pleiteado 

na inicial (art. 373, inciso I, do CPC), a improcedência dos pedidos é 

medida que se impõe na espécie. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente 

ao pagamento de honorários advocatícios em favor requerido que arbitro 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de 

Processo Civil, observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a 

gratuidade da justiça concedida ao autor, nos termos do §3º, do art. 98 do 

mesmo Codex. Transitada em julgado, certifique-se. Após, arquive-se com 

baixas na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 16 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001686-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERANI TERHORST BARZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo nº 1001686-77.2018.811.0040 Requerente: Verani Terhorst 

Barzotto Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS VISTOS 

ETC, Verani Terhorst Barzotto ajuizou a presente “Ação Previdenciária c/c 

Pedido Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

almejando a condenação do requerido à concessão do benefício de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. Relatou ser filiada da 

Previdência Social, bem como, estar totalmente incapacitada para o 

trabalho em razão das seguintes moléstias: lombalgia ou lumbago e 

ciatalgia ou ciática (CID M54.4), dor articular (M25.5) e síndrome do túnel 

do carpo (CID G56.0). Verberou que em razão das enfermidades sofridas 

requereu em 06/04/2017 a concessão do benefício de auxílio-doença (NB 

618142107) que lhe foi concedido pelo requerido até 02/10/2017. Narrou 

que diante da permanência da incapacidade laborativa postulou pela 

prorrogação do benefício (NB 6181421070) a partir de 02/10/2017, 

contudo, negado pela autarquia ré, ao argumento da não constatação de 

incapacidade da segurada, fundamento igualmente utilizado para indeferir 

outros dois pedidos posteriores (NB`s 6207821070, n°6216031280). 

Asseverou, todavia, que a incapacidade para o trabalho permanece, 

fazendo jus à concessão dos benefícios postulados na inicial. Instruiu a 

inicial com documentos. A decisão id. 12554259 deferiu a concessão do 

benefício auxílio-doença liminarmente. Em contestação (id. 13670505), o 

requerido suscitou os efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de 

mérito. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos ao argumento da 

ausência de incapacidade da requerente, bem como, a necessidade de 

perícia médica judicial para o fim de atestar a incapacidade da segurada. 

Juntou documentos e formulou quesitos. Em réplica (id. 14187466), a 

autora rechaçou os argumentos articulados pelo requerido na peça de 

defesa, bem como, apresentou seus quesitos. A decisão id. 14356495 

afastou a prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, bem como, 

acolheu o pedido de produção de prova pericial e, para tanto, nomeou 

perito judicial. Laudo Pericial juntado no id. 18079810. A autora manifestou 

concordar com o Laudo (id. 19790520). De outro lado, o requerido 

quedou-se silente (id. 21001746). É o necessário. Decido. Como relatado, 

postula a autora a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez 

e/ou auxílio doença, ao fundamento de sua pretensão nas disposições da 

Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social. Nesse passo, deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da 

referida lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. §1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. §2º. A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Vale lembrar que o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez e/ou do benefício de auxílio-doença é de 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 

8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; In casu, os 

documentos acostados aos autos revelam que a autora contribuiu durante 

o período legalmente exigido, nos termos do citado artigo, tanto é que a 

própria autarquia demandada já lhe havia concedido anteriormente o 

benefício de auxílio-doença entre 06/04/2017 a 02/10/2017 (NB 

618142107), negado, todavia, a partir de então. Quanto à incapacidade 

laborativa da autora, o laudo pericial realizado por médico nomeado pelo 
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juízo (id. 18079810) consignou que a parte autora está INCAPACITADA DE 

FORMA TOTAL E PERMANENTEMENTE em decorrência das enfermidades 

narradas na inicial, impossibilitada, portanto, de manter as atividades antes 

exercidas. No exame físico, apontou a expert: “II - EXAME F ÍSICO GERAL 

O periciando estava trajada corretamente, lúcido e orientado no tempo e 

espaço, colaborativo. Bom estado geral, corado, hidratado e eupnéico. 

Paciente deambula com pequena claudicação. Com dor referida à 

palpação de região cervical e torácico -lombar. Se notam pontos de 

contratura muscular em região cervical e torácico -lombar. Boa perfusão 

periférica de membros inferiores, panturrilhas livres, sem edemas. 

Mobilidade diminuída da coluna cervical e torácico -lombar com amplitude 

diminuída em extensão, flexão, inclinação lateral e rotação. Exame 

neurológico evidencia sensibilidade preservada e força muscular diminuída 

membros inferiores/superiores bilateralmente. Com alterações à palpação 

do nervo ciático em seu trajeto, desde a região da nádega até a região 

poplítea.” (d.g.n) Aos quesitos, respondeu a expert: 1). Qual o nome e a 

idade atual do (a) autor (a)? Qual o atual estado de saúde do (a) autor 

(a)? Resposta: Verani Terhorst Barzotto 54 anos, bom estado geral. 2) 

Qual a atividade laborativa habitual do (a) autor (a)? A parte autora é 

empregada ou “autônoma”? Resposta: Cozinheira, não sendo possível 

afirmar se autônoma ou empregada. 3) Diga o Sr. perito se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo 

se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito descrever 

detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa atividade? 

Resposta: Cozinheira, realizava esforços físicos de moderados a 

intensos. 4) Diga o Sr. Perito se a parte autora apresenta sinais 

sugestivos de que está trabalhando, tais como sinais de exposição solar 

intensa, calosidade nãos mãos, etc. Resposta: Não apresenta. 5) Diga o 

Sr. Perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma 

patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem 

alguma incapacidade? Resposta: Paciente tem lombociatalgia com 

irradiação para membros inferiores devido lesões degenerativas, sendo 

essas de caráter evolutivo, que gerou a sua incapacidade. (d.g.n) 6) Caso 

a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o 

diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame completar? Resposta: Diagnostico foi 

estabelecido clinicamente. (...) Quanto ao início da incapacidade da 

segurada (DII), apontou a médica perita: 8). No caso de incapacidade, há 

possibilidade de se estabelecer clinicamente a Data do Início da 

Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O 

CASO? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, 

indique a provável Data do Início da Incapacidade (DII), ou se apenas é 

possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial, 

ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE 

COM A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. Resposta: Apenas é possível 

atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial. 9). Caso a 

resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a patologia 

declinada encontra -se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada (residual)? Descompensada. 10). Caso a resposta ao quesito 

nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se o(a) Autor(a) encontra -se em uso 

de medicação especifica para o diagnóstico declinado? Resposta: Em uso 

de medicamentos específicos. 11) Diga o Sr. Perito, considerando a 

profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta 

incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente 

exercia. Resposta: Incapacitada para o trabalho. (d.g.n) 12) No caso de 

incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a 

sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do (a) autor (a), 

levando-o (a) à incapacidade total ou parcial? Resposta: Incapacidade 

total para qualquer atividade, pois o requerente esta incapacitada de 

realizar qualquer atividade laboral que exija mesmo que somente esforços 

físicos leves. (d.g.n) 13). Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa 

diga o sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é 

permanente ou temporária? Para a sua atividade ou para qualquer 

atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da 

profissão habitual do(a) autor(a), levando- o(a) à incapacidade 

permanente ou temporária? Resposta: Incapacidade permanente para 

qualquer atividade, pois o requerente esta incapacitada de realizar 

qualquer atividade laboral que exija mesmo que somente esforço físico 

leve. (d.g.n) 14) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, doença 

profissional ou acidente do trabalho, no que se inclui acidentes ou 

quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem 

como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de 

serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para 

o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em veículo de 

propriedade da parte autora. Resposta: A incapacidade teve origem em 

lesões degenerativas, que são de caráter evolutivo, sem possibilidade de 

reverte-las. (d.g.n) (...) Da possibilidade de reabilitação da segurada, 

respondeu a expert: 17) No caso de incapacidade “permanente e total”, 

ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer 

atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função? 

Resposta: Incapacidade total e permanente para qualquer atividade 

laboral, sem possibilidade de reabilitação para outra função. (d.g.n) (...) Ao 

término, concluiu a Senhora Perita: “IV - CONCLUSÃO Pode -se afirmar 

baseado no fator cronológico, fator social e fator clinico que a paciente 

avaliada encontra - se incapacitada de retornar as atividades laboratoriais 

que exercia e pela criteriosa avaliação realizada, considero -a 

incapacitada total e permanentemente para qualquer atividade laboral. 

Sugiro início do processo de aposentadoria.” (g.d.n) Destarte, a perícia 

médica atestou que a requerente encontra-se totalmente incapacitada 

para o trabalho, incapacidade insuscetível de reabilitação, conforme 

resposta ao quesito nº 17. Com efeito, comprovado pela autora o requisito 

da incapacidade total e definitiva para atividade laborativa que lhe garanta 

a própria subsistência, nos termos do art. 42 e seguintes da Lei de Planos 

de Benefícios da Previdência Social, é de rigor a procedência dos pedidos 

para o fim de conceder-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez. A 

propósito: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE 

ADVOGADO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. - São exigidos à 

concessão dos benefícios: a qualidade de segurado, a carência de doze 

contribuições mensais - quando exigida, a incapacidade para o trabalho de 

forma permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para 

outra atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) e 

a incapacidade temporária (auxílio-doença), bem como a demonstração de 

que o segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao 

Regime Geral da Previdência Social. - No caso, a perícia médica judicial 

constatou que a autora estava total e permanentemente incapacitada para 

o trabalho, em razão de lombalgia crônica e artrose de coluna lombar - 

Demais requisitos para a concessão do benefício - filiação e período de 

carência - também estão cumpridos. Aplica-se ao caso o entendimento 

jurisprudencial dominante no sentido de que o beneficiário não perde o 

direito ao benefício se restar comprovado que não deixou de trabalhar 

voluntariamente, e sim em razão de doença incapacitante. - O termo inicial 

do benefício deve ser mantido na data de cessação indevida do benefício 

de auxílio-doença (16/1/2014), já uma vez que os males dos quais padece 

a parte autora advêm desde então. – (...). - Apelação do INSS não 

provida.” (TRF-3 - AC: 00309179420164039999 SP, Relator: JUIZ 

CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, Data de Julgamento: 12/12/2016, 

NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Os requisitos da aposentadoria por 

invalidez estão previstos no artigo 42, da Lei nº 8.213/91, a saber: 

constatação de incapacidade total e permanente para o desempenho de 

qualquer atividade laboral; cumprimento da carência; manutenção da 

qualidade de segurado. 2. Na hipótese dos autos, a perícia médica 

constatou a incapacidade laborativa total e permanente, em razão de 

câncer de mama esquerda e metástases ósseas, com comprometimento 

motor severo do membro superior esquerdo. Ademais, a autora possui 

atualmente 63anos de idade (esta demanda foi ajuizada em 12/09/2008). 

Assim, cabível a aposentadoria por invalidez. 3. Quanto à data do início do 

benefício, segundo a jurisprudência do STJ, não há como adotar, como 

termo inicial, a data da ciência/juntada do laudo do perito judicial que 

constata a incapacidade, haja vista que esse documento constitui simples 

prova produzida em juízo, que apenas declara situação fática 

preexistente. 4. Apelação do INSS improvida.” (TRF-3 - Ap: 

00334376620124039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

STEFANINI, Data de Julgamento: 05/03/2018, OITAVA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/03/2018) Todavia, considerando 

que a perícia médica judicial não atestou que quando do pedido de 

prorrogação do benefício auxílio-doença havia incapacidade laborativa da 

segurada, consoante resposta ao quesito “8”[1], o início do benefício deve 

partir da data perícia judicial (24/10/2018), momento em que constatada a 
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incapacidade total e definitiva da autora. Sobre o tema: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORAL COMPROVADA NA DATA DA PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM 

JUÍZO. QUALIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA. 1. O marco inicial da 

incapacidade do requerente, quando ausentes documentos médicos que 

permitam aferir sua existência quando do requerimento administrativo, 

deve ser fixado na data da perícia médica realizada em juízo. 2. Não é 

devida a concessão do benefício de auxílio-doença quando ausente a 

qualidade de segurado na data de início da incapacidade.” (TRF-4 - 

APELREEX: 151213620164049999 RS 0015121-36.2016.404.9999, 

Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 17/05/2017, 

SEXTA TURMA) Vale observar a concordância tácita da requerente em 

relação à resposta ao quesito “8” pela Senhora Perita, pois, ausente 

qualquer impugnação específica por parte da segurada na manifestação 

id. 19790520. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, razão pela qual CONDENO o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento do referido 

benefício previdenciário em favor de Verani Terhorst Barzotto, no valor do 

salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, 

bem como, o pagamento do 13º salário, desde A DATA DA PERÍCIA 

MÉDICA JUDICIAL, qual seja, 24/10/2018. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a 

contar da DATA DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL, 24/10/2018, OBSERVADO 

EVENTUAIS PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO 

JUDICIAL, serão devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 

870.947) a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 

11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), tendo em vista o disposto no §8º, do 

art. 85, do Código de Processo Civil. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo 

em vista o nítido caráter alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS 

por intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, 

com todos os dados necessários do autor para que implante o benefício 

ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos, tendo em vista que o valor da condenação ou o proveito 

econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de acordo com 

o art. 496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, com redação dada 

pela Lei n º 13.105/2015. Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 13 de março 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito [1]Quesito 8 (...) Resposta: Apenas é possível atestar a 

incapacidade a partir da realização do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001906-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILENE CARVALHO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PJe nº 1001906-75.2018.8.11.0040 Requerente: Luzilene Carvalho Alves 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Luzilene Carvalho Alves ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a condenação da 

autarquia ré à concessão do benefício de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez. Relatou ser segurada da Previdência Social e 

totalmente incapacitada para o trabalho em razão das seguintes moléstias: 

dorsalgia crônica em hérnia de disco (CID M54) e hérnia de disco lombar 

L4 -L5 com compressão da raiz de L5 e protusão discal em T12L1. 

Verberou que diante das enfermidades mencionadas, postulou em 

07/03/2018 a concessão do benefício auxílio-doença (NB 6222335750), 

todavia, negado pela autarquia requerida, ao argumento da não 

constatação da incapacidade laborativa da segurada. Aduziu, no entanto, 

que a incapacidade para o trabalho permanece. Forte em tais fundamentos 

pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com documentos. 

Em contestação (id. 13569599), o requerido suscitou os efeitos da 

prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a 

improcedência dos pedidos, ao argumento da ausência de incapacidade 

da requerente, bem como, a necessidade de perícia médica judicial para o 

fim de atestar a incapacidade da segurada. Juntou documentos e formulou 

quesitos. Em réplica (id. 14086977), a autora rechaçou os fundamentos 

articulados pelo réu em contestação, oportunidade em que apresentou 

seus quesitos. A decisão id. 14153088 afastou a prejudicial de mérito 

suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido de produção de 

prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial acostado 

no id. 17991959. A autora manifestou acerca do Laudo Pericial (id. 

19791510). O requerido quedou-se silente, consoante certidão id. 

21002446. É o necessário. Decido. Como relatado, postula a parte 

requerente o restabelecimento do benefício auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, com fundamento nas disposições da Lei n° 

8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. 

Nesse passo, deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida 

lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

§1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. §2º. A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Assim, os requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez à 

segurada são: incapacidade laborativa decorrente de doença comprovada 

pericialmente, insuscetibilidade de reabilitação e a impossibilidade do 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e cumprimento da 

carência, quando exigida. Vale lembrar que o período de carência exigido 

para a concessão de aposentadoria por invalidez ou do benefício de 

auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 

25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; (...)” In casu, a carência mínima legal para a concessão dos 

benefícios postulados na inicial foi cumprida pela segurada, bem como, 

sequer foi fundamento para a negativa à concessão do benefício na via 

administrativa, conforme documento id. 12739686. No tocante à 

incapacidade laborativa da segurada, a prova pericial (id. 17991959) não 

concluiu pela incapacidade total e definitiva da autora para o exercício das 

atividades antes exercidas e a lhe garanta a própria subsistência, mas 

apenas e tão somente que em razão das enfermidades narradas na inicial 

estaria TOTAL E TEMPORARIAMENTE incapacitada para exercê-las. Ao 

exame físico, apontou a perita judicial: “II - EXAME F ÍSICO GERAL O 

periciando estava trajada corretamente, lúcido e orientado no tempo e 

espaço, colaborativo. Bom estado geral, corado, hidratado e eupnéico. 

Paciente deambula com claudicação importante – uso de muletas . Com dor 

referida à palpação de processos espinhosos lombares/cervicais 

Mobilidade diminuída da coluna lombar com amplitude diminuída em 

extensão, flexão, inclinação lateral e rotação. Exame neurológico 

evidencia sensibilidade e força muscular diminuída em membros inferiores. 

Se notam pontos de contratura muscular em região 

lombar/escapular/cervical . Com alterações à palpação do nervo ciático em 

seu trajeto, desde a região da nádega até a região poplítea. Boa perfusão 

periférica de membros inferiores, panturrilhas livres, sem edemas.” 

Informou a apresentação de exames complementares: “III – EXAMES 

COMPLEMENTARES 29/01/2018 -RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA 

LOMBO SACRA Retificação da lordose lombar fisiológica. Megapofise 

transversa esquerda de L5 articulada ao sacro. Corpos vertebrais 

alinhados e de altura mantida. Redução da intensidade de sinal dos discos 

intervertebrais lombares, associado a discreta redução da altura de L4 

-L5, inferindo discopatia degenerativa. Pequeno nódulo de Schmorl no 
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platô inferior de L4, associado a faixa de alteração de sinal adjacente, 

caracterizada por hipersinal em Ti e T2, inferindo alteração discogênica do 

tipo Modic II. Pequena protrusão discal focal posterocentral em T12 -L1, 

comprimindo a face ventral do saco durai, sem sinais de conflitos 

radiculares significativos. Extrusão discal paramediana direita em L4 -L5, 

com fragmento discretamente migrado inferiormente, determinando 

impressão sobre a face contígua do saco dural e comprimindo a raiz 

descendente direita de L5. Associam -se discretas alterações 

degenerativas das articulações interapofisárias neste nível, caracterizada 

por leve hipertrofia e irregularidade das facetas articulares.” Aos quesitos, 

respondeu a expert: 1) Qual o nome e a idade atual do(a) autor(a)? Qual o 

atual estado de saúde do (a) autor(a)? Resposta: Luzilene Carvalho 

Alves, 51 anos, regular estado geral. 2) Qual a atividade laborativa 

habitual do (a) autor(a)? A parte autora é empregada ou “autônoma”? 

Cozinheira, não sendo possível afirmar se autônoma ou empregada. 3) 

Diga o Sr. perito se a atividade declarada requer a realização de esforços 

físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? 

Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas 

no exercício dessa atividade? Resposta: Cozinheira, realizava esforços 

físicos de leves a moderados. 4) Diga o Sr. Perito se a parte autora 

apresenta sinais sugestivos de que está trabalhando, tais como sinais de 

exposição solar intensa, calosidade nãos mãos, etc. Resposta: Não 

apresenta. 5) Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta 

acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da 

patologia teve origem alguma incapacidade? Resposta: Paciente tem 

quadro de dor lombar crônica com irradiação para membros inferiores 

devido a hérnia de disco lombar L4 -L5 com compressão da raiz de L5 e 

protrusão discal em T12L1 , que a levou a incapacidade. 6) Caso a 

resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o 

diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame completar? Resposta: Diagnostico foi 

estabelecido clinicamente e por meio de exames de imagem. 7) Diga o Sr. 

Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando 

existência de exame (s) complementar (es) qual (is) foi (foram) o (s) 

resultado (s) do (s) mesmo (s)? Resposta: 29/01/2018 - RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO SACRA Retificação da lordose lombar 

fisiológica. Megapofise transversa esquerda de L5 articulada ao sacro. 

Corpos vertebrais alinhados e de altura mantida. Redução da intensidade 

de sinal dos discos intervertebrais lombares, associado a discreta 

redução da altura de L4 -L5, inferindo discopatia degenerativa. Pequeno 

nódulo de Schmorl no platô inferior de L4, associado a faixa de alteração 

de sinal adjacente, caracterizada por hipersinal em Ti e T2, inferindo 

alteração discogênica do tipo Modic II. Pequena protrusão discal focal 

posterocentral em T12 -L1, comprimindo a face ventral do saco durai, sem 

sinais de conflitos radiculares significativos. Extrusão discal paramediana 

direita em L4 -L5, com fragmento discretamente migrado inferiormente, 

determinando impressão sobre a face contígua do saco dural e 

comprimindo a raiz descendente direita de L5. Associam-se discretas 

alterações degenerativas das articulações interapofisárias neste nível, 

caracterizada por leve hipertrofia e irregularidade das facetas articulares. 

Quanto ao início da incapacidade laborativa (DII), apontou a expert: 8) No 

caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer clinicamente a 

Data do Início da Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu 

AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual o 

critério utilizado? Caso negativo, indique a provável Data do Início da 

Incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir 

da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA 

ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA 

INCAPACIDADE. Resposta: Apenas é possível atestar a incapacidade a 

partir da realização do laudo pericial. (d.n.g) 9) Caso a resposta ao quesito 

nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a patologia declinada encontra -se 

em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)? Resposta: 

Descompensada. 10) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga 

o Sr. Perito se o(a) Autor(a) encontra -se em uso de medicação especifica 

para o diagnóstico declinado? Resposta: Em uso de medicamentos 

específicos. 11) Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da 

atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o 

trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia. Resposta: 

Incapacitada para o trabalho. (d.n.g) 12) No caso de incapacidade, diga o 

Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou 

para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao 

exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à 

incapacidade total ou parcial? Resposta: Incapacidade total para qualquer 

atividade, não podendo o requerente poder realizar atividades físicas 

laborais leves a moderadas. (d.n.g) 13) Caso a resposta ao quesito 12 

seja afirmativa diga o sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu 

entender, é permanente ou temporária? Para a sua atividade ou para 

qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício 

da profissão habitual do(a) autor(a), levando - o(a) à incapacidade 

permanente ou temporária? Resposta: Incapacidade parcial e temporária 

para qualquer atividade, não podendo o requerente poder realizar 

atividades físicas laborais leves a moderadas. (d.n.g) 14) No caso de 

incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade teve origem em alguma 

doença do trabalho, doença profissional ou acidente do trabalho, no que 

se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e 

horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora do local de trabalho, 

mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no 

percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, 

ainda que em veículo de propriedade da parte autora. Resposta: A 

incapacidade teve origem devido a hérnia de disco lombar L4 -L5 com 

compressão da raiz de L5 e protrusão discal em T12L1. 15) No caso de 

incapacidade “permanente e parcial”, diga o Sr. Perito se a incapacidade 

decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso positivo, diga o Sr. 

Perito se, após a consolidação das lesões, restaram sequelas que 

implicaram redução da capacidade para o trabalho que o autor 

habitualmente exercia. Resposta: Não se enquadra. Do prazo para o 

retorno ao trabalho da autora, respondeu a senhora perita: 16) No caso de 

incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, qual a data 

provável ou o prazo estimado e indicada para recuperação laborativa? 

Resposta: Somente e possível determinar terminar prazo estimado para 

recuperação laborativa após a requerente ser submetida a procedimento 

cirúrgico por hérnia de disco lombar L4 -L5 com compressão da raiz de L5 

e protrusão discal em T12L1. (d.n.g) 17) No caso de incapacidade 

“permanente e total”, ela se estende, sob o ponto de vista médico, para 

toda e qualquer atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra 

função? Resposta: Não se enquadra. (...) Em término, concluiu a Sra. 

Perita: “IV - CONCLUSÃO Pode -se afirmar baseado no fator cronológico, 

fator social e fator clinico que a paciente avaliada encontra-se 

incapacitada de retornar as atividades laboratoriais que exercia e pela 

criteriosa avaliação realizada, considero-a incapacitada total e 

temporariamente para atividades laborais. Sugiro início da concessão do 

auxílio -doença, para que a requerente seja submetida a procedimento 

cirúrgico por hérnia de disco lombar L4 -L5 com compressão da raiz de L5 

e protrusão discal em T12L1, e após realização do mesmo, seja marcada 

nova perícia para avaliação de permanência de eventuais incapacidades.” 

(g.d.n) Desta feita, a perícia judicial concluiu que a autora se encontra 

incapacitada de forma total e temporária para as atividades laborativas, 

incapacidade que foi constatada a partir da perícia médica - 26/10/2018, 

conforme respostas aos quesitos n°s 8 e 16. Assim, ante a verificada 

incapacidade total e temporária da requerente para atividade laborativa 

que lhe garanta a própria subsistência, nos termos do art. 59 e seguintes 

da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o deferimento parcial 

do pedido inicial para conceder-lhe a concessão do benefício 

auxílio-doença a partir da perícia judicial (26/10/2018) até a realização do 

procedimento cirúrgico indicado no Laudo Pericial e nova reavaliação da 

segurada, é medida que se impõe na espécie. Nesse diapasão: 

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL. AUXÍLIO-DOENÇA. QUALIDADE DE 

SEGURADO. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELO 

LAUDO PERICIAL. CARÊNCIA. - Satisfeitos os requisitos legais previstos 

no art. 59 da Lei nº 8.213/91 - quais sejam, qualidade de segurado, 

incapacidade total e temporária e cumprimento do período de carência (12 

meses) - é de rigor a concessão do auxílio-doença. - Necessária a 

contextualização do indivíduo para a aferição da incapacidade laborativa. 

Impossibilidade de exigir a reabilitação de trabalhador com baixo grau de 

instrução, a atividade diversa de sua habitual. Incapacidade total e 

temporária configurada. - Agravo legal a que se nega provimento.” (TRF-3 

- AC: 20876 SP 0020876-44.2011.4.03.9999, Relator: DESEMBARGADORA 

FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, Data de Julgamento: 27/05/2013, 

OITAVA TURMA). “PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. 1. Havendo incapacidade laborativa total e temporária é devida a 

concessão do auxílio-doença até que a parte autora tenha se recuperado 

e possa retomar as suas atividades habituais, devendo o benefício ser 
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convertido em aposentadoria por invalidez caso seja constatada a 

impossibilidade de reabilitação. 2. Uma vez que a autora está apenas 

temporariamente incapacitada para o exercício de suas atividades 

habituais, é incabível a concessão de aposentadoria por invalidez, que 

exige a existência de incapacidade definitiva para a concessão. 3. 

Sucumbente o INSS, deverá arcar com o pagamento dos honorários 

periciais, devendo ressarci-los à Justiça Federal. 4. A antecipação de 

tutela resta mantida, porquanto confirmados a verossimilhança da 

alegação e o fundado receio de dano ou de difícil reparação.” (TRF-4 - AC: 

4507 RS 2009.71.99.004507-5, Relator: Revisor, Data de Julgamento: 

28/10/2009, TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: D.E. 09/11/2009) 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para conceder o BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, 

razão pela qual CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

Luzilene Carvalho Ales, no valor do salário-benefício nos termos do art. 61 

da Lei n° 8.213/91, a contar da perícia médica, 26/10/2018, até a 

realização do procedimento cirúrgico indicado na perícia judicial e posterior 

reavaliação da autora, ou enquanto permanecer a incapacidade laborativa 

da segurada. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a contar da perícia médica 

(26/10/2018), serão devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 

870.947) a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 

11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), tendo em vista o disposto no §8º, do 

art. 85, do Código de Processo Civil. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo 

em vista o nítido caráter alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS 

por intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, 

com todos os dados necessários do autor para que implante o benefício 

ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos, tendo em vista que o valor da condenação ou o proveito 

econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de acordo com 

o art. 496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, com redação dada 

pela Lei n º 13.105/2015. Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 16 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001924-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVAN DELAPRIA FOSCHIERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PJe nº 1001924-96.2018.8.11.0040 Requerente: Olivan Delapria Foschiera 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, Olivan 

Delapria Foschiera ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a condenação da 

autarquia ré à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez e/ou 

restabelecimento de auxílio-doença. Alegou ser segurado da Previdência 

Social e totalmente incapacitado para o trabalho em razão das seguintes 

enfermidades: alterações tróficas no membro inferior esquerdo, com 

lipodermato esclerose e linfedema crônico decorrentes de uma 

insuficiência venosa crônica e erisipelas de repetição e ulcera em face 

póstero-lateral da perna, moléstias que, segundo narra, o acometem 

desde sua adolescência por conta de seu elevado peso. Verberou que 

15/12/2017 requereu junto ao requerido a concessão do benefício de 

auxílio-doença (NB 6213135956), todavia, negado pela autarquia ré, ao 

argumento da não constatação da incapacidade laborativa do segurado. 

Aduziu, contudo, que a incapacidade para o trabalho permanece, 

devendo, portanto, ser concedido judicialmente os benefícios postulados 

na peça de ingresso. Instruiu a inicial com documentos. Em contestação 

(id. 13571964), o requerido suscitou os efeitos da prescrição quinquenal 

como prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a improcedência dos 

pedidos ante a não comprovada incapacidade do autor para o trabalho, 

assim como que a doença incapacitante do segurado é pré-existente ao 

seu ingresso junto à Previdência Social, bem como, a necessidade da 

realização de perícia médica. Juntou documentos e formulou quesitos. Em 

réplica (id. 13949130), a parte autora rechaçou os fundamentos 

articulados pelo réu em contestação, oportunidade em que apresentou 

seus quesitos. Decisão id. 13990917 afastou a prejudicial de mérito 

suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido de produção de 

prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial juntado 

no id. 18250739. O autor manifestou concordar com o Laudo (id. 

19792407). De outro lado, o requerido quedou-se silente (id. 21002844). É 

o necessário. Decido. Como relatado, postula a parte requerente a 

condenação do requerido à concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez e/ou auxílio-doença, com fundamento nas disposições da Lei n° 

8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. 

Em defesa, o requerido alegou que a doença incapacitante do segurado é 

pré-existente ao seu ingresso junto à Previdência Social, razão pela qual 

não faz jus à concessão dos benefícios postulados na inicial. Razão 

assiste à autarquia federal. In casu, colhe-se dos autos que o autor 

ingressou ao Regime Geral da Previdência Social em 11/12/2013, bem 

como que a doença incapacitante teve início muito tempo antes de sua 

filiação, conforme revela a própria peça de ingresso na narrativa dos 

fatos, verbis: “(...) pois em decorrência da sua obesidade passou por 

procedimento cirúrgico de Gastroplastia redutora no ano de 2012, na qual 

perdeu mais de 110 (cento e dez) quilos desde a data da cirurgia até o 

momento, fez tal cirurgia por estar com peso elevado, e estava sofrendo 

com problemas respiratórios e cardíacos (pág. 2)”. Ademais, o histórico da 

perícia médica igualmente apontou que a doença teve início em 2008, 

verbis: “HISTÓRICO 1.1. Da Petição inicial. O Requerente inicia AÇÃO 

P R E V I D E N C I Á R I A  P A R A  C O N C E S S Ã O  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ contra o Requerido. 

1.2 Relato do Autor. O REQUERENTE RELATOU INÍCIO DE EDEMA EM 

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DESDE 2008. Relatou que trabalhava em 

fazenda como ajudante de serviços gerais (...).” Destarte, evidenciado 

que a moléstia incapacitante sofrida pelo segurado é anterior à sua filiação 

ao regime da Previdência Social, nos termos do §2°, do art. 42 da Lei n° 

8.213/91 c/c §2°, do art. 43 do Decreto n° 3.048/99, não há que se falar no 

acolhimento dos pedidos iniciais, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. (...) § 2º A doença ou lesão de que o 

segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência 

Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo 

quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 43. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nessa condição. (...) § 2º A doença ou lesão de 

que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência 

Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo 

quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. CARÊNCIA DESCUMPRIDA. AUSÊNCIA DA QUALIDADE 

DE SEGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE À NOVA FILIAÇÃO AO RGPS. 

NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. APELAÇÃO IMPROVIDA. - Pedido de auxílio-doença - A parte 

autora faz e vende churros, contando atualmente com 34 anos, 

submeteu-se à perícia médica judicial - O laudo atesta que a periciada 

apresenta tendinopatia em ombro esquerdo e sequela de fratura em osso 

do antebraço com limitação de movimento. Conclui pela existência de 

incapacidade total e temporária para o labor. Sugere nova avaliação em 

um mês - O perito responde os quesitos formulados pela autora, nos quais 

reitera as informações já prestadas e acrescenta que a incapacidade teve 

início em dezembro de 2016 - A parte autora não cumpriu o número mínimo 

de 12 (doze) contribuições mensais, indispensáveis à concessão de 

auxílio-doença à época em que foi constatada a incapacidade (dezembro 

de 2016) - A requerente filiou-se ao Regime Geral de Previdência Social 
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em 01/07/2014, quando começou a recolher contribuições previdenciárias 

- Efetuou três recolhimentos até 30/09/2014, e deixou de contribuir ao 

sistema previdenciário - Recebeu benefício de auxílio-doença de 

31/08/2015 a 05/10/2015 - Voltou a realizar nova contribuição em janeiro 

de 2017 - O laudo pericial atesta que a incapacidade teve início em 

dezembro de 2016 - O conjunto probatório revela o surgimento da 

enfermidade incapacitante, em momento anterior ao cumprimento do 

período de carência exigido por lei para concessão do benefício - É 

possível concluir que a incapacidade já existia antes mesmo da sua nova 

filiação junto à Previdência Social e, ainda, não restou demonstrado que o 

quadro apresentado somente progrediu ou agravou-se, após seu 

reingresso no RGPS em janeiro/2017, o que afasta a concessão dos 

benefícios pleiteados - Não se trata de hipótese que dispensa do 

cumprimento do período de carência o segurado portador das moléstias 

arroladas - Não cumprida à carência legalmente exigida - Embora o INSS 

tenha concedido à autora o benefício de auxílio-doença 

administrativamente, não é possível convalidar o equívoco da Autarquia, 

uma vez que contraria a legislação previdenciária vigente - Impossível o 

deferimento do pleito - Apelo da parte autora improvido.” (TRF-3 - Ap: 

00160598720184039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

TANIA MARANGONI, Data de Julgamento: 10/09/2018, OITAVA TURMA, 

Data de Publ icação: e-DJF3 Judic ia l  1 DATA:24/09/2018) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. QUALIDADE DE SEGURADO. 

DOENÇA PREEXISTENTE À (RE) FILIAÇÃO AO RGPS. INDEFERIMENTO. 1. 

São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: 

a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência de 

12 contribuições mensais; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter 

permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença). 

2. A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez pressupõe a averiguação da incapacidade para o exercício de 

atividade que garanta a subsistência do segurado, e terá vigência 

enquanto permanecer ele nessa condição. 3. A incapacidade laboral é 

comprovada através de exame médico-pericial e o julgador, via de regra, 

firma sua convicção com base no laudo, entretanto não está adstrito à sua 

literalidade, sendo-lhe facultada ampla e livre avaliação da prova. 4. No 

caso dos autos, o laudo pericial indicou que a parte autora está incapaz 

de forma total e temporária desde a data de 16/02/2011, período em que 

não estava filiada ao RGPS, razão pela qual é indevida a concessão do 

b e n e f í c i o . ”  ( T R F - 4  -  A C :  1 7 9 5 5 4 6 2 0 1 5 4 0 4 9 9 9 9  S C 

0017955-46.2015.404.9999, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de 

Julgamento: 29/11/2016, QUINTA TURMA) Com efeito, sendo a doença 

incapacitante da parte autora pré-existente ao seu ingresso ao Regime 

Geral da Previdência Social, a improcedência dos pedidos é medida que se 

impõe na espécie. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor requerido que arbitro em R$ 1.000,00 

(um mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, 

observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça 

concedida ao autor, nos termos do §3º, do art. 98 do mesmo Codex. 

Transitada em julgado, certifique-se. Após, arquive-se com baixas na 

distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 

16 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003055-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELINDO TREIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PJe nº. 1003055-09.2018.811.0040 Requerente: Celindo Trein Requerido: 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, Celindo Trein 

ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS almejando a condenação do requerido à concessão 

do benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. Relatou 

ser segurado da Previdência Social e de estar totalmente incapacitado 

para o trabalho em razão de acidente ocorrido em 01/12/2017 ao cortar 

madeira com uma makita, pois, o equipamento caiu sobre seu tornozelo 

direito, causando-lhe traumas, sendo necessário passa por duas cirurgias 

para colocação de platina e pinos, ficando o autor cerca de 250 (duzentos 

e cinquenta) dias em repouso pós-operatório. Asseverou que diante das 

moléstias sofridas requereu em 12/01/2018 a concessão do benefício de 

auxílio-doença (NB 6215774247), no entanto, negado pela autarquia ré, ao 

argumento da ausência da qualidade de segurado da Previdência Social. 

Instruiu a inicial com documentos. Em contestação (id. 14701086), o 

requerido suscitou os efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de 

mérito. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos ante a não 

comprovada incapacidade do autor para o trabalho, assim como a perda 

da qualidade de segurado do autor junto à Previdência Social, bem como, a 

necessidade da realização de perícia médica. Juntou documentos e 

formulou quesitos. Em réplica (id. 15534127), a parte autora rechaçou os 

fundamentos articulados pelo réu em contestação, oportunidade em que 

apresentou seus quesitos. Decisão id. 16393858 afastou a prejudicial de 

mérito suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido de produção 

de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial 

juntado no id. 1894127. O autor manifestou concordar com o Laudo (id. 

19544820). De outro lado, o requerido quedou-se silente (id. 20996839). É 

o necessário. Decido. Como relatado, postula a parte requerente a 

condenação do requerido à concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez e/ou auxílio-doença, com fundamento nas disposições da Lei n° 

8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. 

Em defesa, o requerido alegou a perda da qualidade de segurado do autor 

junto à Previdência Social, razão pela qual não faz jus à concessão dos 

benefícios postulados na inicial. Razão assiste à autarquia federal. A 

CTPS e o extrato do CNIS do autor revelam que este ingressou ao Regime 

Geral da Previdência Social em 01/07/2010 e com marco final para 

28/08/2010. No entanto, a acidente narrado na peça inicial e que 

incapacitou o autor para o trabalho ocorreu tão somente em 01/12/2017, 

ou seja, mais de 7 (SETE) ANOS da última contribuição do requerente 

perante à Previdência Social, resultando, de consequência, na perda da 

qualidade de segurado do autor. Nessa toada, à época do requerimento do 

benefício, era o disposto no inciso II, c/c §4°, do art. 15 da Lei n° 8.213/91, 

verbis: “Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: (...) II - até 12 (doze) meses após a cessação das 

contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada 

abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem 

remuneração” (...) §4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia 

seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade 

Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente 

posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos. 

Com efeito, considerando que o acidente ocorreu depois da perda da 

qualidade do requerente como de segurado da Previdência Social, a 

improcedência dos pedidos é medida que se impõe na espécie. A 

propósito: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS. - Pedido de 

concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez - Extrato do 

CNIS informa vínculos empregatícios, em nome do autor, em períodos 

descontínuos, a partir de 01/06/1984, sendo o último de 01/09/1999 a 

01/2001 - A parte autora, atualmente com 47 anos de idade, submeteu-se 

à perícia médica judicial - O laudo atesta que a parte autora apresenta 

transtorno depressivo, episódio atual grave sem sintomas psicóticos. 

Conclui pela existência de incapacidade total e permanente para o 

trabalho. Informa que a incapacidade teve início em 2008 (data do laudo 

pericial produzido na ação de interdição) - Verifica-se dos documentos 

apresentados que a parte autora esteve vinculada ao Regime Geral de 

Previdência Social por mais de 12 (doze) meses - Entretanto, perdeu a 

qualidade de segurado, nos termos do art. 15, II, da Lei 8.213/91, tendo em 

vista que manteve vínculo empregatício até 01/2001 e a demanda foi 

ajuizada apenas em 05/08/2009, quando ultrapassados todos os prazos 

previstos no artigo 15 da Lei nº 8.213/91 – (...) - Apelação improvida. 

(TRF-3 - Ap: 00027231620184039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA 

FEDERAL TANIA MARANGONI, Data de Julgamento: 23/04/2018, OITAVA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2018) De rigor, 

portanto, a improcedência dos pedidos. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do art 85, §8º do Código de 

Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba 
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honorária em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor, nos 

termos do art. 98, §3°, do mesmo Codex. Transitada em julgado, 

certifique-se. Após, arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 17 de março de 2020. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003166-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI MARIZETE DALASTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1003166-90.2018.811.0040 Requerente: Loreni Marizete 

Dalastra Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS VISTOS 

ETC, Loreni Marizete Dalastra ajuizou a presente “Ação Previdenciária c/c 

Pedido Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

almejando a condenação do requerido à concessão do benefício de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. Relatou ser filiada da 

Previdência Social, bem como, estar totalmente incapacitada para o 

trabalho em razão das seguintes moléstias: artrose, neuropatia intercostal, 

degeneração da articulação L5-S1, abaulamento discal difuso e 

assimétrico em L4-S1, hérnias discais C3-C4 até C6-C7 e leve artropatia 

facetaria cervical hipertrófica, cervicalgia e lumbago com ciática. Verberou 

que em razão das enfermidades sofridas requereu em 10/11/2015 junto ao 

requerido a concessão do benefício de auxílio-doença (NB 6146315340) 

que lhe foi concedido até 10/03/2018, quando, de então, cessado pela 

autarquia ré, ao argumento da ausência de incapacidade laborativa da 

segurada. Asseverou, todavia, que a incapacidade para o trabalho 

permanece, fazendo jus à concessão dos benefícios postulados na inicial. 

Instruiu a inicial com documentos. A decisão id. 13668144 deferiu a 

concessão do benefício auxílio-doença liminarmente. Em contestação (id. 

14677984), o requerido suscitou os efeitos da prescrição quinquenal 

como prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a improcedência dos 

pedidos ao argumento da ausência de incapacidade da requerente, bem 

como, a necessidade de perícia médica judicial para o fim de atestar a 

incapacidade da segurada. Juntou documentos e formulou quesitos. A 

decisão id. 15784739 afastou a prejudicial de mérito suscitada pelo 

requerido, bem como, acolheu o pedido de produção de prova pericial e, 

para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial juntado no id. 18425362. 

A autora manifestou concordar com o Laudo (id. 19564207). De outro 

lado, o requerido quedou-se silente (id. 20997157). É o necessário. 

Decido. Como relatado, postula a autora a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença, ao fundamento de sua 

pretensão nas disposições da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, deve-se 

observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Vale lembrar que o 

período de carência exigido para a concessão de aposentadoria por 

invalidez e/ou do benefício de auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições 

mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 

25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; In casu, os documentos 

acostados aos autos revelam que a autora contribuiu durante o período 

legalmente exigido, nos termos do citado artigo, tanto é que a própria 

autarquia demandada já lhe havia concedido anteriormente o benefício de 

auxílio-doença entre 10/11/2015 a 10/03/2018 (NB 66146315340), negado, 

todavia, a partir de então. Quanto à incapacidade laborativa da autora, o 

laudo pericial realizado por médico nomeado pelo juízo (id. 18425362) 

consignou que a parte autora está INCAPACITADA DE FORMA TOTAL E 

PERMANENTE em decorrência das enfermidades narradas na inicial, 

impossibilitada, portanto, de manter as atividades antes exercidas. Ao 

histórico do quadro de saúde da segurada, apontou a senhora perita: 

“HISTÓRICO No dia 31 de outubro de 2018, ás 15:00 horas, na sede do 

Fórum de Sorriso, situado na Rua Canoas, s/ nº, na cidade de Sorriso- MT, 

realizei perícia médica da Sra. Loreni Marizete Dalastra, com 54 anos de 

idade, ensino médio completo, brasileira, divorciada, portadora da Cédula 

de Identidade RG nº 2858771-5 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº 

894.448.921-15, residente e domiciliada na Rua Gramado, quadra 04, casa 

06, Bairro Residencial Mário Raiter, cidade de Sorriso/MT. Autora exerceu 

a função de domestica por muitos anos e com decorrer do tempo iniciou 

com lombalgia e cervicalgia intensa, onde fez exames e diagnosticou 

transtornos de discos lombares, artrose generalizada, transtorno do disco 

cervical com radiculopatia. Faz tratamento medicamentoso e 

acompanhamento com especialista.” No exame físico, esclareceu a expert: 

“EXAME FÍSICO O periciando encontra-se orientado no tempo e espaço, 

consciente, hidratado, eupnéico, verbalizando, cooperativo, visão e 

audição preservado, marcha preservada, restrição de movimento do 

pescoço. Ausculta cardíaca e pulmonar normal. PA 120x80mmHg/ FC 

66bpm. Estável hemodinamicamente.” Aos quesitos, respondeu a expert: 

1). Qual o nome e a idade atual do (a) autor (a)? Qual o atual estado de 

saúde do (a) autor (a)? Resposta: Loreni Marizete Dalastra. 54 anos de 

idade. Portadora de artropatia degenerativa, neuropatia intercostal, 

artrose, hérnia cervical, lumbago com ciática. (g.d.n) 2) Qual a atividade 

laborativa habitual do (a) autor (a)? A parte autora é empregada ou 

“autônoma”? Resposta: Doméstica. Empregada. 3) Diga o Sr. perito se a 

atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso 

afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito 

descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa 

atividade? Resposta: Sim, leve a intensa. A autora exerceu a função de 

doméstica onde fazia esforço físico e movimentos repetitivos, tempo 

prolongado em pé. 4) Diga o Sr. Perito se a parte autora apresenta sinais 

sugestivos de que está trabalhando, tais como sinais de exposição solar 

intensa, calosidade nãos mãos, etc. Resposta: Não. 5) Diga o Sr. Perito 

qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma 

patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem 

alguma incapacidade? Resposta: Sim, hérnia discal cervical, lumbago com 

ciática, neuropatia intercostal, artrose generalizada. Está acometido da 

patologia e seu agravamento. (d.g.n) 6) Caso a resposta ao quesito 

anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

completar? Resposta: Clinicamente e exames de imagem. 7) Diga o Sr. 

Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando 

existência de exame(s) complementar(es) qual(is) foi(foram) o(s) 

resultado(s) do(s) mesmo(s)? Resposta: Ressonância coluna lombo 

sacra: abaulamento discal difuso e assimétrico em L4-L5 associado a foco 

de ruptura do anulo fibroso, comprimindo a face ventral do saco dural. 

Protrusão discal focal posterocentral em L5-S1, discretas alterações 

degenerativas nas articulações interapofisárias de L5-S1, hipotrofia com 

lipossubstituição da musculatura paravertebral lombar inferior. 

Ressonância coluna cervical: pequenas hérnias discais desde C3-C4 até 

C6-C7, leve artropatia facetaria cervical hipertrófica. Quanto ao início da 

incapacidade da segurada (DII), apontou a médica perita: 8). No caso de 

incapacidade, há possibilidade de se estabelecer clinicamente a Data do 

Início da Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE 

FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso 

negativo, indique a provável Data do Início da Incapacidade (DII), ou se 

apenas é possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo 

pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA ENFERMIDADE NÃO 

COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. Resposta: DII 

31/10/2018. Dia da pericia médica. (d.g.n) 9). Caso a resposta ao quesito 

nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a patologia declinada encontra-se 

em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)? Resposta: 

Evolutiva. (d.g.n) 10). Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga 

o Sr. Perito se o(a) Autor(a) encontra-se em uso de medicação especifica 

para o diagnóstico declinado? Resposta: Sim. 11) Diga o Sr. Perito, 
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considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se 

apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que 

anteriormente exercia. Resposta: Sim. Incapacitado para o trabalho. (d.g.n) 

12) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou 

parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do (a) 

autor (a), levando-o (a) à incapacidade total ou parcial? Resposta: Total. 

Para qualquer atividade. Limitações de ficar tempo prolongado de pé e 

esforço físico diário. (d.g.n) 13). Caso a resposta ao quesito 12 seja 

afirmativa diga o sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, 

é permanente ou temporária? Para a sua atividade ou para qualquer 

atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da 

profissão habitual do(a) autor(a), levando- o(a) à incapacidade 

permanente ou temporária? Resposta: Permanente. Para qualquer 

atividade. Limitações de movimento repetitivos, esforço físico. (d.g.n) 14) 

No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade teve origem 

em alguma doença do trabalho, doença profissional ou acidente do 

trabalho, no que se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros 

ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora 

do local de trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a 

trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 

para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte autora. 

Resposta: Doença do trabalho. 15) No caso de incapacidade “permanente 

e parcial ”, diga o Sr. Perito se a incapacidade decorreu de acidente de 

qualquer outra natureza. Caso positivo, diga o Sr. Perito se, após a 

consolidação das lesões, restaram seqüelas que implicaram redução da 

capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia. Resposta: 

Não. Incapacidade total e definitiva. (d.g.n) 16) No caso de incapacidade 

“temporária e parcial” e “temporária e total”, qual a data provável ou o 

prazo estimado e indicada para recuperação laborativa? Resposta: 

Incapacidade definitiva. (d.g.n) Da possibilidade de reabilitação da 

segurada, respondeu a expert: 17) No caso de incapacidade “permanente 

e total”, ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer 

atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função? 

Resposta: Sim. Não é possível reabilitação para outra função. (d.g.n) (...) 

Ao término, concluiu a Senhora Perita: “CONCLUSÃO O periciando, Sra. 

Loreni Marizete Dalastra, com 54 anos de idade, exerceu a função de 

doméstica por muitos anos onde fazia esforço físico diariamente, 

movimentos repetitivos, tempo prolongado em pé e por motivos de doença 

se afastou do trabalho. É portadora de artrose, neuropatia intercostal, 

degeneração da articulação L5-S1, abaulamento discal difuso e 

assimétrico em L4-S1, hérnias discais C3-C4 até C6-C7 e leve artropatia 

facetaria cervical hipertrófica, cervicalgia e lumbago com ciática. Faz uso 

de medicação para as doenças acima e acompanhamento com 

especialista. Devido a diversas patologias apresentadas, sendo elas 

irreversíveis, idade avançada da pericianda e condições financeiras, 

apresenta incapacidade total e definitiva para o trabalho.” (g.d.n) Destarte, 

a perícia médica atestou que a requerente encontra-se totalmente 

incapacitada para o trabalho, incapacidade insuscetível de reabilitação, 

conforme respostas aos quesitos nºs 11, 15, 16 e 17. Com efeito, 

comprovado pela autora o requisito da incapacidade total e definitiva para 

atividade laborativa que lhe garanta a própria subsistência, nos termos do 

art. 42 e seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, é 

de rigor a procedência dos pedidos para o fim de conceder-lhe o benefício 

de aposentadoria por invalidez. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E 

PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO 

DEVIDO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APELAÇÃO DO 

INSS DESPROVIDA. - São exigidos à concessão dos benefícios: a 

qualidade de segurado, a carência de doze contribuições mensais - 

quando exigida, a incapacidade para o trabalho de forma permanente e 

insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que 

garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) e a incapacidade 

temporária (auxílio-doença), bem como a demonstração de que o 

segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime 

Geral da Previdência Social. - No caso, a perícia médica judicial constatou 

que a autora estava total e permanentemente incapacitada para o trabalho, 

em razão de lombalgia crônica e artrose de coluna lombar - Demais 

requisitos para a concessão do benefício - filiação e período de carência - 

também estão cumpridos. Aplica-se ao caso o entendimento 

jurisprudencial dominante no sentido de que o beneficiário não perde o 

direito ao benefício se restar comprovado que não deixou de trabalhar 

voluntariamente, e sim em razão de doença incapacitante. - O termo inicial 

do benefício deve ser mantido na data de cessação indevida do benefício 

de auxílio-doença (16/1/2014), já uma vez que os males dos quais padece 

a parte autora advêm desde então. – (...). - Apelação do INSS não 

provida.” (TRF-3 - AC: 00309179420164039999 SP, Relator: JUIZ 

CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, Data de Julgamento: 12/12/2016, 

NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Os requisitos da aposentadoria por 

invalidez estão previstos no artigo 42, da Lei nº 8.213/91, a saber: 

constatação de incapacidade total e permanente para o desempenho de 

qualquer atividade laboral; cumprimento da carência; manutenção da 

qualidade de segurado. 2. Na hipótese dos autos, a perícia médica 

constatou a incapacidade laborativa total e permanente, em razão de 

câncer de mama esquerda e metástases ósseas, com comprometimento 

motor severo do membro superior esquerdo. Ademais, a autora possui 

atualmente 63anos de idade (esta demanda foi ajuizada em 12/09/2008). 

Assim, cabível a aposentadoria por invalidez. 3. Quanto à data do início do 

benefício, segundo a jurisprudência do STJ, não há como adotar, como 

termo inicial, a data da ciência/juntada do laudo do perito judicial que 

constata a incapacidade, haja vista que esse documento constitui simples 

prova produzida em juízo, que apenas declara situação fática 

preexistente. 4. Apelação do INSS improvida.” (TRF-3 - Ap: 

00334376620124039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

STEFANINI, Data de Julgamento: 05/03/2018, OITAVA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/03/2018) Todavia, considerando 

que a perícia médica judicial não atestou que quando da cessação do 

benefício auxílio-doença havia incapacidade laborativa da segurada, 

consoante resposta ao quesito “8”[1], o início do benefício deve partir da 

data perícia judicial (31/10/2018), momento em que constatada a 

incapacidade total e definitiva da autora. Sobre o tema: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORAL COMPROVADA NA DATA DA PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM 

JUÍZO. QUALIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA. 1. O marco inicial da 

incapacidade do requerente, quando ausentes documentos médicos que 

permitam aferir sua existência quando do requerimento administrativo, 

deve ser fixado na data da perícia médica realizada em juízo. 2. Não é 

devida a concessão do benefício de auxílio-doença quando ausente a 

qualidade de segurado na data de início da incapacidade.” (TRF-4 - 

APELREEX: 151213620164049999 RS 0015121-36.2016.404.9999, 

Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 17/05/2017, 

SEXTA TURMA) Vale observar a concordância tácita da requerente em 

relação à resposta ao quesito “8” pela Senhora Perita, pois, ausente 

qualquer impugnação específica por parte da segurada na manifestação 

id. 19564207. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, razão pela qual CONDENO o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento do referido 

benefício previdenciário em favor de Loreni Marizete Dalastra, no valor do 

salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, 

bem como, o pagamento do 13º salário, desde A DATA DA PERÍCIA 

MÉDICA JUDICIAL, qual seja, 31/10/2018. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a 

contar da DATA DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL, 31/10/2018, OBSERVADO 

EVENTUAIS PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO 

JUDICIAL, serão devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 

870.947) a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 

11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), tendo em vista o disposto no §8º, do 

art. 85, do Código de Processo Civil. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo 

em vista o nítido caráter alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS 

por intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, 

com todos os dados necessários do autor para que implante o benefício 

ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos, tendo em vista que o valor da condenação ou o proveito 

econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 
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assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de acordo com 

o art. 496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, com redação dada 

pela Lei n º 13.105/2015. Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 17 de março 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito [1]Resposta: DII 31/10/2018. Dia da pericia médica.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000891-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO VIDAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PJe nº 100 0891-71.2018.8.11.0040 Requerente: Anidal Vidal Requerido: 

Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS ETC, Tratando-se de benefício 

previdenciário postulado por segurado especial da Previdência Social e a 

necessidade de comprovação da atividade campesina do autor, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de abril de 2020, às 

14h30min. Intimem-se as partes acerca da data e horário da audiência. 

Atente-se a parte autora quanto ao disposto no art. 455 e 450 do Código 

de Processo Civil, que preceitua caber ao advogado (a) da parte intimar a 

(s) testemunha (s) por ele (a) arrolada (s), dispensando-se a intimação do 

juízo. Às providências. Cumpra-se. Sorriso-MT, 11 de março de 2020. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006866-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - 411.298.901-63 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA DIAS RAMOS AGUIAR OAB - SP160876 (ADVOGADO(A))

CAROLINE BARREIROS ASSALVE MAIA OAB - SP252772 

(ADVOGADO(A))

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA 

CÍVEL – VARA DA FAZENDA PÚBLICA – DA COMARCA DE SORRISO – 

MT. Processo n. O MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, devidamente qualificado 

nos autos da ação em epígrafe, por meio de sua procuradoria, vem com o 

devido respeito e acatamento perante Vossa Excelência apresentar 

manifestação. Conforme alegado pela Executada, a mesma aderiu ao 

programa Mutirão Fiscal/2018, saldando os débitos destes autos em única 

parcela. Todavia, o regulamento do programa dispõe o necessário 

recolhimento das verbas honorários (10%) no ato do pagamento da 

parcela única. Não efetivado o pagamento, a beneficiária deixa de gozar 

dos descontos decorrentes do programa, retornando o montante integral 

com juros e correção monetária. Visando evitar prejuízos, requeiro a 

intimação da Executada por seu patrono para que nos prazo de 15 dias 

proceda com o recolhimento da verba honorária no montante de 10%, o 

qual deverá proceder mediante DAM a ser emitido por esta Fazenda 

Pública. requerer a citação via oficial de justiça, conforme guia e 

comprovante de pagamento de diligência anexo. Nestes termos, Pede 

deferimento. Sorriso/MT, 13 de novembro de 2019. EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO OAB/MT 18.159

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006866-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - 411.298.901-63 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA DIAS RAMOS AGUIAR OAB - SP160876 (ADVOGADO(A))

CAROLINE BARREIROS ASSALVE MAIA OAB - SP252772 

(ADVOGADO(A))

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA 

CÍVEL – VARA DA FAZENDA PÚBLICA – DA COMARCA DE SORRISO – 

MT. Processo n. O MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, devidamente qualificado 
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proceda com o recolhimento da verba honorária no montante de 10%, o 

qual deverá proceder mediante DAM a ser emitido por esta Fazenda 

Pública. requerer a citação via oficial de justiça, conforme guia e 

comprovante de pagamento de diligência anexo. Nestes termos, Pede 

deferimento. Sorriso/MT, 13 de novembro de 2019. EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO OAB/MT 18.159

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008178-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES BENOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006490-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELANO DOS PASSOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004913-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO EXPEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA PJE nº. 1004913-12.2017.8.11.0040 Requerente: 

Helio Expedito da Silva Requerido: Estado de Mato Grosso VISTOS ETC, 

Helio Expedito da Silva, cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, 

ajuizou a presente “Ação Cominatória” em face do Estado de Mato Grosso 

almejando a condenação do requerido à concessão de sua promoção à 

patente de 3º Sargento PM, com o pagamento de valores retroativos 

devidamente corrigidos. Para tanto, alegou que ingressou nas fileiras da 

Polícia Militar, como Soldado PMMT, em 26/03/2002 e no dia 21/04/2014 foi 

promovido a Cabo PMMT após completar 12 (doze) anos na carreira, nos 

exatos termos da legislação de regência vigente à época do seu ingresso 

nos quadros da Polícia Militar, qual seja, Decreto Estadual nº 2.468/2010, 

que exigia o referido interstício para a promoção por antiguidade de 

soldado para cabo PM. Todavia, com o advento da Lei nº 10.076/2014, que 

revogou referido Decreto, os critérios sobre a promoção por antiguidade 

foram abrandados, passando, a partir da vigência da nova legislação 
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(31/03/2014) a ser exigido apenas o interstício de 09 (nove) anos para a 

promoção de soldado a cabo PM, conforme art. 22, inciso II, alínea "a". O 

mesmo diploma, argumenta, manteve o interstício de 04 (quatro) anos, 

para a promoção por antiguidade de cabo a 3º Sargento PM (art. 22, inciso 

II, alínea "b"). Assim sendo, aduz que após o início da vigência da Lei nº 

10.076/2014, o tempo de carreira do soldado da Polícia Militar de Mato 

Grosso alcançar, por antiguidade, a patente de 3º Sargento, passou a ser 

de apenas 13 (treze) anos de efetivo serviço, enquanto que os soldados 

da PMMT que ingressaram no serviço público antes da referida lei, como é 

o seu caso, precisam completar, no mínimo, 16 (dezesseis) anos de 

carreira para alcançar a mesma promoção, em clara afronta aos princípios 

da igualdade e razoabilidade. Instruiu a inicial com documentos. Em 

contestação o Estado de Mato Grosso requereu a improcedência dos 

pedidos ao argumento de que o autor não foi promovido à patente 

almejada por ausência de vagas, sem, contudo, comprovar referida 

alegação. É o necessário. Decido. A pretensão do autor merece acolhida. 

A revogação do Decreto nº 2.468/2010 pela Lei nº 10.076/2014 operou, 

sem sombra de dúvidas, uma grave violação ao princípio e direito 

fundamental da isonomia, na medida em que conferiu tratamento 

diferenciado (privilegiado) aos policiais militares que ingressaram no 

serviço público após a entrada em vigor da última legislação, em 

detrimento daqueles que já estavam em serviço e cujas promoções eram 

reguladas pelo Decreto nº 2.468/2010. Como é cediço, a promoção no 

serviço público é o ato administrativo que eleva servidor a posto ou 

graduação imediatamente superior em seu quadro, quando cumpridos os 

critérios e as condições definidas em lei. No caso dos policiais militares, o 

art. 10, da Lei nº 10.076/2014 (equivalente ao art. 6º, do Decreto nº 

2.468/2010) estabelece os seguintes critérios de promoção: “Art. 10. As 

promoções são efetuadas: I - regularmente, pelos critérios de: a) 

antiguidade; e b) merecimento”. A promoção por antiguidade é baseada na 

“precedência hierárquica de um praça sobre os demais de igual 

graduação”, ou seja, os mais antigos precedem aos mais modernos (art. 

11, da Lei nº 10.076/2014, equivalente ao art. 7º, do Decreto nº 

2.468/2010). À época da vigência do Decreto nº 2.468/2010 eram os 

seguintes os interstícios para promoções por antiguidade: “Art. 67. As 

promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os 

preceitos previstos neste regulamento. § 1º. Os interstícios mínimos 

previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão 

de: (...) d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3º Sargento; e) 12 (doze) 

anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo”. Como se 

observa, os soldados da PMMT que ingressaram nas fileiras da 

corporação à época em que este ordenamento vigorava, necessitavam 

cumprir o tempo de 16 (dezesseis) anos na carreira para serem alçados, 

por antiguidade, à patente de 3º Sargento. Todavia, o interstício da 

promoção de soldado PM para cabo PM foi drasticamente reduzido pela Lei 

nº 10.076/2014, no art. 22, inciso II, alíneas “a” e “b”, verbis: “Art. 22. O 

Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o 

militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir 

de sua última promoção, assim estabelecido: (...) II - Praças: a) de Soldado 

para cabo: 09 (nove) anos; b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 

(quatro) anos”. Como se observa, a nova legislação exigiu o cumprimento 

de apenas 13 (treze) anos na carreira para que o soldado da Polícia Militar 

possa, por antiguidade, ser alçado à patente de 3º Sargento, já 

considerando o tempo de carreira na patente de cabo PM. A lei, portanto, 

garantiu tratamento diferenciado a servidores públicos que estão 

exatamente na mesma situação jurídica, pois, integrantes do mesmo 

quadro funcional, qual seja, quadro de praças da Polícia Militar do Estado 

de Mato Grosso. Não houve, em verdade, alteração de tratamento em 

razão da diferença dos cargos ou funções, mas pura e simplesmente 

modificação do tratamento em razão do momento do ingresso nas fileiras 

da corporação, o que é inadmissível no atual sistema jurídico. Indiscutível, 

pois, a afronta à isonomia. O postulado da igualdade, além de princípio 

basilar do Estado Democrático de Direito, veste a roupagem de direito 

humano fundamental, amplamente reconhecido em tratados internacionais 

e positivado há longa data em nossa ordem constitucional, em razão da 

sua essencialidade à vida em sociedade e vinculação ao próprio conceito 

de justiça. Aristóteles, seu grande defensor, já alertava que a isonomia é a 

própria essência do conceito de justiça, pois, a injustiça está 

umbilicalmente relacionada com a desigualdade[1]. Justamente por isso a 

simbologia grega retrata a isonomia por meio da balança, expressando a 

igualdade (ison) com o equilíbrio entre os dois lados[2]. Segundo a lição de 

Tércio Sampaio, a imagem da justiça contém “os dois pratos, mas sem o 

fiel no meio, na mão esquerda da deusa Diké, filha de Zeus e Themis, em 

cuja mão direita estava uma espada e que, estando em pé e tendo os 

olhos bem abertos, dizia (declarava solenemente) existir o justo quando os 

dois pratos estavam em equilíbrio (ison, donde a palavra isonomia). Daí 

para a língua vulgar dos gregos, o justo (o direito) significar o que era 

visto como igual (igualdade)”[3]. A igualdade se tornou uma espécie de 

valor central para o direito constitucional contemporâneo, constituindo-se 

pedra angular do constitucionalismo. As declarações de direitos passaram 

a ser incorporados nas Cartas Constitucionais, em muitas vezes 

inaugurando o próprio texto constitucional. Para Canotilho, “o princípio da 

igualdade é um dos princípios estruturantes do sistema constitucional 

global, conjugando dialecticamente as dimensões liberais, democráticas e 

sociais inerentes ao conceito de Estado de direito democrático e social”[4]. 

Dworkin considerou que nenhum governo, em verdade, é legítimo a não 

ser que “demonstre igual consideração pelo destino de todos os cidadãos 

sobre os quais afirme seu domínio e aos quais reivindique fidelidade. A 

consideração igualitária é a virtude soberana da comunidade política – sem 

ela o governo não passa de tirania – e quando as riquezas da nação são 

distribuídas de maneira muito desigual, como o são as riquezas das 

nações muito prósperas, então sua igual consideração é suspeita, pois a 

distribuição das riquezas é produto de uma ordem jurídica[5]. Em nossa 

primeira Constituição, de 25 de março de 1824, a igualdade estava 

protegida no art. 179, inciso XIII: “a Lei será igual para todos, quer proteja, 

quer castigue, o recompensará em proporção dos merecimentos de cada 

um”. A partir de então, todos os textos constitucionais seguintes fizeram 

menção, cada vez mais intensa, à proteção da igualdade, encontrando o 

ápice na Constituição Federal de 1988, que em inúmeras oportunidades 

destaca a isonomia sob os mais variados aspectos. Conforme a 

doutrinadora e Ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmem Lúcia, a 

ciência jurídica desenvolveu a concepção da igualdade com a obrigação 

do Estado assegurar: “igualação dos iguais e o tratamento diversificado 

daqueles que se diversificam segundo critérios de Justiça racionalmente 

postos e suficientemente motivados (...) se pretende que o Direito seja 

pensado, elaborado e aplicado como instrumento realizador do princípio, 

que deixa de ser estático ou passivo para constituir uma diretriz 

dinamizadora de um Direito que somente será legítimo à medida em que 

atenda e concretize a igualdade justa na sociedade”[6]. Não pode o 

Estado, ao legislar, causar afronta a este tão importante princípio e direito 

fundamental, ocasionando tratamentos diversos a casos iguais sem 

qualquer justificativa plausível, como ocorre no caso sob julgamento, em 

que um policial militar mais moderno tem a prerrogativa de ser alçado à 

patente de 3º Sargento no tempo máximo de 13 (treze) anos, enquanto 

que os policiais militares mais antigos só possam alcançar esse direito 

após longos 16 (dezesseis) anos de carreira. A Lei nº 10.076/2014 

conferiu um tratamento manifestamente mais vantajoso para aqueles 

cidadãos que ingressaram nos quadros da Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso após o início de sua vigência, em detrimento daqueles 

guerreiros que já serviam à corporação há mais tempo. A composição 

legislativa, no caso presente, atenta também contra a hierarquia militar, na 

medida em que pode dar ensejo ao desrespeito da precedência de um 

policial militar em face do outro mais antigo. Como é cediço, as regras de 

disciplina e hierarquia têm como objetivo manter a ordem e a segurança, 

anseios estes totalmente abalados em razão de preterições nas 

promoções ou em razão de tratamentos desiguais na carreira para 

policiais que estejam exatamente no mesmo quadro e patente, sem 

pertencerem a grupamentos diversos, com outras especificações. É dever 

do Poder Judiciário intervir no ato administrativo ilegal e inconstitucional 

para resguardar o tratamento isonômico do servidor público prejudicado 

pela atuação da Administração Pública. Assim sendo, deve ser 

reconhecido ao autor o tratamento igualitário no que se refere ao 

cumprimento do interstício para obter o direito de promoção, por 

antiguidade, à patente de 3º Sargento, nas mesmas condições dos demais 

policiais militares favorecidos pela Lei nº 10.076/2014. Evidente que o 

direito de tratamento isonômico do autor postulado nesta demanda judicial 

não lhe isenta da demonstração dos demais requisitos legais para a 

promoção previstos no art. 21, da Lei nº 10.076/2014, verbis: “Art. 21. 

Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo 

previsto no posto ou graduação; II - estar no mínimo no conceito disciplinar 

“bom”; III - ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser 

considerado apto em inspeção de saúde; V - ser considerado apto na 

Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF). 

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito 
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profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou 

estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, 

nos termos do regulamento desta lei. § 1º Para concorrer à promoção pelo 

critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos 

constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo”. Neste 

particular, o Estado de Mato Grosso alegou na contestação que o 

requerente não cumpriu apenas um dos requisitos legais para a promoção 

almejada, qual seja, a existência de vaga. Presume-se, portanto, que todos 

os demais requisitos legais para a promoção do autor estão satisfeitos, 

tais como, “conceito disciplinar bom”; “ser considerado possuidor de 

conceito moral”; “ser considerado apto em inspeção de saúde”; “ser 

considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de 

Aptidão Física (TAF)”; “ter avaliação de desempenho individual 

satisfatória”; “possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção” e 

“ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta 

lei”. Quanto à alegada ausência de vaga para a patente de 3º Sargento, 

cabe expor que competia ao ente requerido a comprovação deste fato 

impeditivo do direito do autor, especialmente diante da seguinte alegação 

na contestação, verbis: “(...) embora o requerente possuísse o interstício 

mínimo exigido, a sua antiguidade não era suficiente para figurar no 

Quadro de Acesso, pois havia militares mais antigos que o Requerente, 

diante da quantidade de vagas (...)”. Ora, tal assertiva não está 

comprovada nos autos, ônus que competia ao Estado de Mato Grosso, 

nos exatos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015, verbis: “Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Inclusive, intimado 

para especificar as provas que pretendia produzir nos autos, o Estado de 

Mato Grosso quedou-se inerte (Id. 18555130 e 20762990). Sobre o tema, 

lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: “O ônus da 

prova incumbe a quem alega (ou, mais precisamente, a quem tem o ônus 

de alegar). Assim, incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de 

seu direito, cabendo ao réu comprovar as exceções indiretas, ou seja, os 

fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor” (Manual 

de Processo de Conhecimento – a tutela jurisdicional através do processo 

de conhecimento. RT, 2ª ed., 2003, p. 310). Ainda segundo a doutrina, “O 

ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo o juiz, 

quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que 

tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina 

quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se 

produza”. (Echandia, Teoria General de la prueba judicial, v. I. n. 126, p. 

441) (cit. NERY JR, Nelson, Código de Processo Civil, 9ª ed., São Paulo : 

RT, 2006, pg. 531). Nesse mesmo sentido é a lição do Ministro Luiz Fux: “A 

necessidade de prova é algo que se encarta, dentre os imperativos 

jurídico-processuais na categoria de ônus, por isso que a ausência de 

prova acarreta um prejuízo para aquele que deveria provar e não o fez. 

Desta sorte, não há um direito à prova nem um dever de provar senão 

‘necessidade de comprovar’ os fatos alegados sob pena de o juiz não os 

considerar e, como consequência, decidir em desfavor de quem não 

suportou a atividade que lhe competia”. (Curso de Direito Processual Civil, 

2ª ed., Rio de Janeiro : Forense, 2004, p. 700). In casu, a ausência de 

comprovação da alegação de ausência de vagas para a promoção do 

autor à patente de 3º Sargento implica no total acolhimento dos pedidos 

formulados na inicial, já que este seria o único fato impeditivo do direito do 

autor. Deste modo, é impositivo o reconhecimento do direito do autor, 

decorrente do princípio constitucional da igualdade, em fazer jus à 

promoção para a patente de 3º Sargento PM a partir de 26/03/2015, 

quando completou exatos 13 (treze) de ingresso nas fileiras da Polícia 

Militar, em razão da comprovação implícita de todos os demais requisitos 

legais previstos no art. 21, da Lei nº 10.076/2014. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DETERMINAR A 

PROMOÇÃO do requerente à patente de 3º Sargento PMMT a partir de 

26/03/2015, bem como, para CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento de todas as verbas salariais pertinentes retroativas, 

devidamente corrigidas pelo IPCA-e e acrescidas de juros de mora nos 

índices aplicados à caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei 

nº 9.494/97, uma vez que não se trata de condenação com natureza 

jurídico-tributária[7]. Por corolário, julgo extinto o feito com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

condenação, com fundamento no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil, 

sem descuidar que se tratar de beneficiário da justiça gratuita. Transitada 

em julgado, certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 12 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito [1] Segundo Aristóteles “quando os homens se atribuem a si 

mesmos parte maior dos bens e menor dos males, isto é desigual e desta 

forma pensam que se comete e se sofre injustiça”. (ARISTÓTELES. Ética a 

Nicômaco. Trad. Leonel Vallandro e Gerd Bornheim. São Paulo: Abril 

Cultural, 1973. p. 1196). [2] De acordo com Martim Albuquerque, “a 

igualdade como ideal surge já em Sólon (640 a.C. 560 a.C.) e ganha 

particular relevo na teoria dos pitagóricos. Os últimos pitagóricos 

entendiam a Justiça como um número par, isto é, composto por partes 

iguais, sendo o número de partes igual ao valor numérico de cada uma”. 

(ALBUQUERQUE, Eduardo Corte Real Martim. Da igualdade: introdução à 

jurisprudência. Coimbra: Almedina, 1993, p. 11). [3] FERRAZ JUNIOR, 

Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e 

dominação. São Paulo: Atlas, 1999. p. 34. [4] CANOTILHO, J. J. Gomes; 

MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa anotada. Vol. 1. 

Coimbra: Coimbra editora, 4ª ed., p. 336/337. [5] DWORKIN, Ronald. A 

virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade. Trad. Jussara Simões. 

São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. IX. [6] ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. 

O princípio constitucional da igualdade. Belo Horizonte: Lê, 1990, p. 39. [7] 

STF – RE nº 870.947 – Rel. Min. Luiz Fux – Tribunal Pleno – j. 20/09/17 – 

DJE 17/11/17.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008754-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA ESTANISLAU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007536-78.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007987-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006582-32.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES SANTANA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008015-71.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VAMARIO MIRANDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008145-61.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUMA IRACI DE LIMA MAXIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 88044 Nr: 7579-13.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, CARLA ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825

 VISTOS ETC,

Considerando a edição da Portaria Conjunta nº N. 247, de 16 de março de 

2020 para estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário 

Estadual, REDESIGNO a presente audiência para o dia 29 de abril de 2020, 

às 15h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005956-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR DA SILVA TEIXEIRA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VALTER 

FABRICIO SIMIONI DA SILVA PROCESSO n. 1005956-13.2019.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 9.894,56 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios, Base de 

Cálculo]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Endereço: desconhecido Nome: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

Endereço: AV. PORTO ALEGRE, 2525, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 POLO PASSIVO: Nome: MOACIR DA SILVA TEIXEIRA - ME 

CNPJ: 18.028.778/0001-74 (EXECUTADO) FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, SUELI RIFFEL, digitei. SORRISO, 17 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005960-50.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSLANDIM TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VALTER 

FABRICIO SIMIONI DA SILVA PROCESSO n. 1005960-50.2019.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 11.521,85 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios, Base de 

Cálculo]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Endereço: desconhecido Nome: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

Endereço: AV. PORTO ALEGRE, 2525, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 POLO PASSIVO: Nome: TRANSLANDIM TRANSPORTES LTDA - 

ME CNPJ: 16.569.331/0001-87 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 
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POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, SUELI RIFFEL, digitei. SORRISO, 17 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001810-89.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MACHADO RESENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001810-89.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JUNIOR 

MACHADO RESENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO LUIZ 

GOBBI POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 17 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-21.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000075-21.2020.8.11.0040. REQUERENTE: ELIENE ANDRADE SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Nos 

termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta 

nº 247/2020/TJ. Não obstante, havendo interesse das partes na 

celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007189-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELI TREVELIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007189-45.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CIBELI TREVELIN RODRIGUES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 

247/2020/TJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 9º e §1º, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ. Não obstante, havendo interesse das 

partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar 

sua proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007190-30.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA ALVES FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007190-30.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ESDRA ALVES FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. Vistos etc. Nos 

termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta 

nº 247/2020/TJ. Não obstante, havendo interesse das partes na 

celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006592-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELPIDIO HENDGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1006592-13.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELPIDIO HENDGES 

REQUERIDO: INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP, HIDROVIAS 

DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-07.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000063-07.2020.8.11.0040. REQUERENTE: ANA MARIA DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-36.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ TIBALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRIEBLER & CELLA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000074-36.2020.8.11.0040. REQUERENTE: ANA BEATRIZ TIBALDI 

REQUERIDO: GRIEBLER & CELLA LTDA - ME Vistos etc. Nos termos do art. 

15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005419-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1005419-17.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CLEOMAR HENRIQUE GRAF 

64713148920 REQUERIDO: RODOVIVA TRANSPORTES LTDA Vistos etc. 

Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO 

a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta 

nº 247/2020/TJ. Não obstante, havendo interesse das partes na 

celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-65.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIR ANTONIO SALTON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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REGIS PERES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000764-65.2020.8.11.0040. REQUERENTE: ALDIR ANTONIO SALTON 

REQUERIDO: REGIS PERES DE SOUZA Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, 

da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000007-71.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ANTONIO DALASEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUNARDI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000007-71.2020.8.11.0040. REQUERENTE: CELSO ANTONIO DALASEN 

REQUERIDO: LUNARDI & CIA LTDA - ME Vistos etc. Nos termos do art. 15, 

I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-89.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO AUGUSTO DE OLIVEIRA KOCK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000064-89.2020.8.11.0040. REQUERENTE: MAURO AUGUSTO DE 

OLIVEIRA KOCK REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Nos 

termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta 

nº 247/2020/TJ. Não obstante, havendo interesse das partes na 

celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-35.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO MARQUES ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000766-35.2020.8.11.0040. REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO 

MARQUES ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, CREFISA SA 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, MASTERCARD BRASIL 

LTDA Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 

247/2020/TJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 9º e §1º, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ. Não obstante, havendo interesse das 

partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar 

sua proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007305-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007305-51.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DE ALMEIDA 

RODRIGUES REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007049-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLESLEY DELUQUE MENDES (REQUERENTE)

CLESLEY DELUQUE MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHENAN ARTHUR FUZINATO OAB - MT26183/O (ADVOGADO(A))

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007049-11.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CLESLEY DELUQUE MENDES, 

CLESLEY DELUQUE MENDES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-83.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA FELIPETTO COLEN BARCELLOS OAB - 531.193.391-72 

(REPRESENTANTE)

ROSANGELA BRAGA OAB - MT18010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000724-83.2020.8.11.0040. REPRESENTANTE: SANDRA FELIPETTO 

COLEN BARCELLOS INTERESSADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. 

Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO 

a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta 

nº 247/2020/TJ. Não obstante, havendo interesse das partes na 

celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-66.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000072-66.2020.8.11.0040. REQUERENTE: MAYCON CESAR DA SILVA 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, UNIC 

SORRISO LTDA Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta 

nº 247/2020/TJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ. Não obstante, havendo 

interesse das partes na celebração de acordo, deverão, 

excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta juntamente 

com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte 

contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, 

eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado 

entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006633-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA KOCH KIENEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEMAR DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1006633-43.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: TEREZINHA KOCH KIENEN 

EXECUTADO: IDEMAR DOS SANTOS Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, 

da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007070-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATON DLUGOKENSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007070-84.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JHONATON DLUGOKENSKI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 285 de 975



impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002332-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLISMAR ELOI BERLATTO (REQUERIDO)

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (REQUERIDO)

ANGELA ADANA DA SILVA BERLATTO (REQUERIDO)

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002332-87.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO, SOLISMAR 

ELOI BERLATTO, LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO, ANGELA ADANA 

DA SILVA BERLATTO Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000797-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BANFI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CLARA RIBEIRO DA SILVA SCHIROFF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000797-26.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: ANA PAULA BANFI 

EXECUTADO: MARIA CLARA RIBEIRO DA SILVA SCHIROFF Vistos etc. 

Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO 

a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta 

nº 247/2020/TJ. Não obstante, havendo interesse das partes na 

celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000991-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DALSOQUIO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE BOTTEGA OAB - MT15397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER MARTINEZ ORTIGOZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000991-89.2019.8.11.0040. INTERESSADO: FABIO LUIS DALSOQUIO 

REQUERIDO: VAGNER MARTINEZ ORTIGOZA Vistos etc. Nos termos do 

art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a SUSPENSÃO 

da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que 

o PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007095-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA QUEIROZ CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007095-97.2019.8.11.0040. REQUERENTE: LETICIA QUEIROZ CAMARGO 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007104-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BENEDET CARDOSO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FRAGA DAVY OAB - GO46487 (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE FREIRE DINIZ OAB - GO47767 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007104-59.2019.8.11.0040. INTERESSADO: LUCAS BENEDET CARDOSO 

REQUERIDO: RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, GAVILON DO 

BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. Vistos etc. Nos 

termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta 

nº 247/2020/TJ. Não obstante, havendo interesse das partes na 

celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007099-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BENEDET CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FRAGA DAVY OAB - GO46487 (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE FREIRE DINIZ OAB - GO47767 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERIDO)

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007099-37.2019.8.11.0040. REQUERENTE: LUCAS BENEDET CARDOSO 

REQUERIDO: RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, GAVILON DO 

BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. Vistos etc. Nos 

termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta 

nº 247/2020/TJ. Não obstante, havendo interesse das partes na 

celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007076-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS OAB - MT25795/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007076-91.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARCOS SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007134-94.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MACEDO FRANCA OAB - MT24832/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007134-94.2019.8.11.0040. REQUERENTE: WENDELL GOMES 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007129-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEUGLAN SANTOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007129-72.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ADEUGLAN SANTOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Nos termos 

do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta 

nº 247/2020/TJ. Não obstante, havendo interesse das partes na 

celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007142-71.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007142-71.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARCELO NOVAIS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO 

a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta 

nº 247/2020/TJ. Não obstante, havendo interesse das partes na 

celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007140-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007140-04.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ISAIAS BORGES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007146-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VANDERLEI LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007146-11.2019.8.11.0040. REQUERENTE: LUIZ VANDERLEI LOPES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 

247/2020/TJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 9º e §1º, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ. Não obstante, havendo interesse das 

partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar 

sua proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007147-93.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007147-93.2019.8.11.0040. REQUERENTE: DINALVA ALVES 

REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007154-85.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA APARECIDA CHARPELETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007154-85.2019.8.11.0040. REQUERENTE: AMANDA APARECIDA 

CHARPELETTI REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. Vistos etc. 

Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO 

a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta 

nº 247/2020/TJ. Não obstante, havendo interesse das partes na 

celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 
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providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007157-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RODRIGUES (REQUERENTE)

GABRIELA DAVILA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE FAVARETTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007157-40.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GABRIELA DAVILA SILVA 

SOUZA, JULIO CESAR RODRIGUES REQUERIDO: SOLANGE FAVARETTO 

Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, 

DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta 

nº 247/2020/TJ. Não obstante, havendo interesse das partes na 

celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008855-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MODA MENOR COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN OAB - MT27579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANGELA CASANOVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1008855-81.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MODA MENOR COMERCIO DE 

ROUPAS INFANTIS LTDA - ME REQUERIDO: ROZANGELA CASANOVA 

Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, 

DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta 

nº 247/2020/TJ. Não obstante, havendo interesse das partes na 

celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007158-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA APARECIDA CHARPELETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007158-25.2019.8.11.0040. REQUERENTE: AMANDA APARECIDA 

CHARPELETTI REQUERIDO: VIVO S.A., NU PAGAMENTOS S.A. Vistos etc. 

Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO 

a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta 

nº 247/2020/TJ. Não obstante, havendo interesse das partes na 

celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007182-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER SILVA SIBILIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007182-53.2019.8.11.0040. REQUERENTE: EDER SILVA SIBILIN 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A., SUBMARINO VIAGENS LTDA. 

Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, 

DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta 

nº 247/2020/TJ. Não obstante, havendo interesse das partes na 

celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000851-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA SORRISAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDRE LUCIANO SCHEFFER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000851-89.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MECANICA SORRISAO LTDA - 

ME REQUERIDO: VANDRE LUCIANO SCHEFFER Vistos etc. Nos termos do 

art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a SUSPENSÃO 

da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que 

o PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010828-25.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTERLENE SOUSA ARAUJO DE AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010828-25.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

EXECUTADO: VALTERLENE SOUSA ARAUJO DE AGUIAR Vistos etc. Nos 

termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta 

nº 247/2020/TJ. Não obstante, havendo interesse das partes na 

celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007161-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007161-77.2019.8.11.0040. REQUERENTE: BENEDITA ROSA REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-37.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NETO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000061-37.2020.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO NETO DA SILVA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007305-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007305-85.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP EXECUTADO: MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA Vistos etc. Nos termos 

do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 9º e §1º, da Portaria-Conjunta 

nº 247/2020/TJ. Não obstante, havendo interesse das partes na 

celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001811-74.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR WASHINGTON OLIVEIRA TELLES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

ELIANE PALUDO OAB - MT24269/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001811-74.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:EDMAR 

WASHINGTON OLIVEIRA TELLES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELIANE PALUDO, EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006688-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE DA CRUZ NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DIAS BAPTISTA OAB - SP381119-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DE SAO PAULO LTDA - CESUSP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANO DE CAMARGO OAB - SP149754-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

EDUARDO LUIZ BROCK OAB - SP91311-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1006688-91.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 18/03/2020 Hora: 13:50 .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006688-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE DA CRUZ NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DIAS BAPTISTA OAB - SP381119-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DE SAO PAULO LTDA - CESUSP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANO DE CAMARGO OAB - SP149754-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

EDUARDO LUIZ BROCK OAB - SP91311-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006688-91.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ARIANE DA CRUZ NOBRE 

REQUERIDO: COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DE SAO PAULO LTDA - 

CESUSP Vistos etc. Considerando que a OMS (Organização Mundial da 

Saúde) declarou, em 11/03/2020, que a contaminação com o coronavírus 

caracteriza pandemia; Considerando a necessidade de evitar 

contaminações de grande escala e de restringir riscos; Considerando que, 

segundo o Ministério da Saúde, está ocorrendo transmissão comunitária 

do vírus; Considerando a notícia de mais de 2.000 casos suspeitos em 

vários Estados da Federação, segundo o Ministério da Saúde; 

Considerando que a medida de contenção do vírus é reduzir a mobilidade 

da população e evitar aglomerações de pessoas, segundo o SBI 

(Sociedade Brasileira de Infectologia); Considerando que OMS prevê, 

como medida de prevenção e diminuição da transmissão da doença, a 

quarentena e/ou isolamento; Considerando que os Tribunais Superiores, 

como medidas para o combate à pandemia, determinaram a limitação de 

pessoas com acesso às audiências/sessões de julgamento, incentivando 

o teletrabalho e a realização de atos por videoconferência, dentre outros; 

Considerando que o TJMT já expediu Portaria (233/2020-PRES) dispondo 

acerca das medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação, em relação aos servidores do Poder Judiciário; 

Considerando a existência de servidores e prestadores de serviço dentro 

do grupo de risco de mortalidade por coronavírus (idosos, 

gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); Considerando 

que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a publicação de 

Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e Considerando que nos 

dias de audiências de conciliação há elevado número de pessoas no 

Fórum, o que corrobora com a expansão da contaminação, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

da intimação da presente decisão. Não obstante, havendo interesse das 

partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar 

sua proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002641-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE BATISTA DE LARA FRONTELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

CHARLES ANDRE SOST (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002641-74.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 02/06/2020 Hora: 15:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007003-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GIMENES SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMARA DOS SANTOS 03720473198 (REQUERIDO)

 

Processo: 1007003-22.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 02/06/2020 Hora: 15:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006813-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEODATO BELLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA DOS SANTOS MILANEZ EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1006813-59.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 11/03/2020 Hora: 13:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006813-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEODATO BELLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA DOS SANTOS MILANEZ EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1006813-59.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 
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conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 02/06/2020 Hora: 15:40

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006382-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI CANDIDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n. 

1006382-25.2019.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

executada (advogado), para que cumpra a sentença/acordão proferida 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante apurado na 

atualização, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. No mais, fica ciente 

ainda que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Sorriso/MT, 17 de março de 2020. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001696-53.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELIA SOARES DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1001696-53.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 02/06/2020 Hora: 15:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001702-60.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1001702-60.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 02/06/2020 Hora: 16:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-14.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSUELO DA GRACA OLIBONI TELLES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE PALUDO OAB - MT24269/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001815-14.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CONSUELO DA 

GRACA OLIBONI TELLES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO 

CANDIDO DA SILVA, ELIANE PALUDO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001712-07.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELI MICHELI BERGMANN (AUTOR)

LUIS EDUARDO SOARES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOPIZZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME (REU)

 

Processo: 1001712-07.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 02/06/2020 Hora: 16:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001717-29.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SEGALLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

 

Processo: 1001717-29.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 02/06/2020 Hora: 16:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006875-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI PAES NANTES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

CLEUSA PEREIRA BRAGA OAB - MT7280-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1006875-02.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 
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CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 13:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003584-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIR RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Processo: 1003584-91.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 14:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-36.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001820-36.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:LUCAS FELIPE 

DO NASCIMENTO MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

FELIPE DO NASCIMENTO MOURA POLO PASSIVO: CLARO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008365-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANELY SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008365-59.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 01/07/2020 Hora: 09:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002614-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

AGOSTO de 2019, às 09:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004271-68.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO BENATTI (REQUERIDO)

 

Processo: 1004271-68.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 01/07/2020 Hora: 10:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008392-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA YVELISE BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Processo: 1008392-42.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 01/07/2020 Hora: 10:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008393-27.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIR ANTONIO CAMPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 1008393-27.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 01/07/2020 Hora: 10:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008394-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PAULO MARTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)
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Processo: 1008394-12.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 01/07/2020 Hora: 10:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008396-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIVIR JOSE MARTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Processo: 1008396-79.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 01/07/2020 Hora: 11:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008397-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA PEREIRA DA SILVA MARTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Processo: 1008397-64.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 01/07/2020 Hora: 11:10 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011311-55.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBES LOUREIRO HARTCKOPF - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8011311-55.2014.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 17 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010409-68.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVES FERREIRA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ NAIDER OLIVEIRA MARTINS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010409-68.2015.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de cinco dias. 

Sorriso/MT, 17 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006646-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DE PINHO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRASIELA CRISTINA DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1006646-76.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 17 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010966-26.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE CRISTINA SPIES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010966-26.2013.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de cinco dias. 

Sorriso/MT, 17 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010331-79.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MARCIA NONATO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010331-79.2012.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 17 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011045-68.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO TIBURCIO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 
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8011045-68.2014.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 17 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007565-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DELLA JUSTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS VINICIUS RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1007565-31.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 17 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007818-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA SANTOS BRITO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1007818-19.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 17 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010516-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAROLINE ALVES SILVA ADAM (EXECUTADO)

NATHAN NOE ADAM (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010516-78.2016.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 17 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001001-36.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA BIDOIA LAGEMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHEYMISON SOUSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 1001001-36.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 17 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011234-46.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRASIELA SELMI SALTON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA BATISTA MARCELINO AUGUSTO DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8011234-46.2014.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 17 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000492-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA QUEVEDO MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A DAS DORES RODRIGUES EQUIPAMENTOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE VALARELLI BUFFALO OAB - SP22523 (ADVOGADO(A))

ANA PAULA VALARELLI RIBEIRO OAB - SP288129 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000492-76.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente (advogado) para 

que, manifeste-se sobre a exceção de pré-executividade aportada aos 

autos no Id. 23332795, no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 17 de 

março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007093-30.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO NOGUEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELESC DISTRIBUICAO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL LUIS INNOCENTE OAB - SC38308 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1007093-30.2019.8.11.0040 Reclamante: CLAUDIO NOGUEIRA DE 

ARAUJO Reclamado: CELESC DISTRIBUICAO S.A Vistos etc. Sobre a 

proposta de acordo indicada pela reclamada, diga o autor em cinco dias. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005922-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 
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1005922-38.2019.8.11.0040 Reclamante: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME Reclamado: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA Vistos etc. Ante 

o teor da certidão retro, CANCELO a AUDIÊNCIA designada. Intime-se a 

parte reclamante para, no prazo de cinco dias, indicar o endereço 

completo da parte reclamada (ponto de referência – Ex: ao lado da casa 

de número, etc.), sob pena de extinção. Indicado o endereço, designe-se 

nova data para audiência de conciliação, citando/intimando-se as partes. 

Não indicado, conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005927-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MCA - COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005927-60.2019.8.11.0040 Reclamante: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME Reclamado: MCA - COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA 

Vistos etc. Considerando a ausência de citação da parte reclamada e a 

proximidade da solenidade atempada, CANCELO a AUDIÊNCIA designada. 

Designe-se nova data para audiência de conciliação, citando/intimando-se 

as partes, sendo a reclamada, acaso persista o retorno do AR por 

ausência, via mandado. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005803-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENA FEITOSA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005803-77.2019.8.11.0040 Reclamante: LEOCADIA WILK APIO - ME 

Reclamado: MILENA FEITOSA SOUZA Vistos etc. Considerando a 

ausência de citação da parte reclamada, consoante certidão retro, 

CANCELO a AUDIÊNCIA designada. Intime-se a parte reclamante para, no 

prazo de cinco dias, indicar o endereço atualizado da parte reclamada, 

sob pena de extinção. Indicado o endereço, designe-se nova data para 

audiência de conciliação, citando/intimando-se as partes. Do contrário, 

conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005935-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SOUZA MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005935-37.2019.8.11.0040 Reclamante: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME Reclamado: EDUARDO SOUZA MACEDO Vistos etc. 

Considerando a ausência de citação da parte reclamada, consoante 

certidão retro, CANCELO a AUDIÊNCIA designada. Intime-se a parte 

reclamante para, no prazo de cinco dias, indicar o endereço atualizado da 

parte reclamada, sob pena de extinção. Indicado o endereço, designe-se 

nova data para audiência de conciliação, citando/intimando-se as partes. 

Do contrário, conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005925-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005925-90.2019.8.11.0040 Reclamante: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME Reclamado: ELIAS FERNANDES Vistos etc. Considerando a 

ausência de citação da parte reclamada, consoante certidão retro, 

CANCELO a AUDIÊNCIA designada. Intime-se a parte reclamante para, no 

prazo de cinco dias, indicar o endereço atualizado da parte reclamada, 

sob pena de extinção. Indicado o endereço, designe-se nova data para 

audiência de conciliação, citando/intimando-se as partes. Do contrário, 

conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000761-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000761-81.2018.8.11.0040 Reclamante: AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - 

ME Reclamado: JOSE GOMES VIANA Vistos etc. Considerando a ausência 

de comprovação acerca da citação da parte reclamada, CANCELO a 

AUDIÊNCIA designada. Solicitem-se informações acerca da precatória 

expedida para citação do reclamado, inclusive via telefone. Após, se 

infrutífera a citação por ausência de localização do réu, intime-se a 

reclamante para indicar o endereço atualizado, no prazo de cinco dias. 

Indicado o endereço ou aportando nos autos informação a respeito do não 

cumprimento da carta precatória por outros motivos (que não a localização 

do réu), designe-se data para audiência de conciliação, intimando/citando 

as partes. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007064-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA SIMAO PALLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELEEN JOICE DIAS OAB - MT26435/B (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIBAGS - COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

JOÃO PAULO WELTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1007064-77.2019.8.11.0040 Reclamante: CAMILA SILVA SIMAO PALLA 

Reclamado: JOÃO PAULO WELTER e outros Vistos etc. Considerando a 

ausência de citação da parte reclamada, bem como a proximidade da 

solenidade atempada, consoante AR’s retro, CANCELO a AUDIÊNCIA 

designada. Considerando o motivo da devolução dos AR’s (não procurado 

e ausente), designe-se nova data para audiência de conciliação, 

citando/intimando-se as partes, sendo a parte reclamada via mandado. Do 
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contrário, conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007399-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULLER ANTONIO SOUSA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1007399-33.2018.8.11.0040 Reclamante: LEOCADIA WILK APIO - ME 

Reclamado: MULLER ANTONIO SOUSA PEREIRA Vistos etc. Ante o teor da 

certidão retro, CANCELO a AUDIÊNCIA designada. Intime-se a parte 

reclamante para, no prazo de cinco dias, indicar o endereço completo da 

parte reclamada (ponto de referência – Ex: ao lado da casa de número, 

etc.), sob pena de extinção. Indicado o endereço, designe-se nova data 

para audiência de conciliação, citando/intimando-se as partes. Não 

indicado, conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004540-10.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MILITAO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GOMES PECANHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004540-10.2019.8.11.0040 Reclamante: DANILO MILITAO DE FREITAS 

Reclamado: ANTONIO GOMES PECANHA Vistos etc. Considerando o teor 

da certidão retro (ausência de localização do bem constrito a ser 

avaliado), CANCELO a AUDIÊNCIA designada e determino a intimação da 

exequente para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca do 

interesse na manutenção da penhora em questão, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007185-08.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI MINOSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE OLIVEIRA HARTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1007185-08.2019.8.11.0040 Reclamante: FRANCIELI MINOSSO Reclamado: 

MARCOS DE OLIVEIRA HARTER Vistos etc. Considerando a ausência de 

citação da parte reclamada, consoante certidão retro, CANCELO a 

AUDIÊNCIA designada. Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 

cinco dias, indicar o endereço atualizado da parte reclamada, sob pena de 

extinção. Indicado o endereço, designe-se nova data para audiência de 

conciliação, citando/intimando-se as partes. Do contrário, conclusos para 

extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007226-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN RISER OLIVEIRA MIGUEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1007226-72.2019.8.11.0040 Reclamante: MARIJANE FONTES DA SILVA 

Reclamado: HELEN RISER OLIVEIRA MIGUEL Vistos etc. Ante o teor da 

certidão retro, CANCELO a AUDIÊNCIA designada. Intime-se a parte 

reclamante para, no prazo de cinco dias, indicar o endereço completo da 

parte reclamada (ponto de referência – Ex: ao lado da casa de número, 

etc.), sob pena de extinção. Indicado o endereço, designe-se nova data 

para audiência de conciliação, citando/intimando-se as partes. Não 

indicado, conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002821-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DALL MOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHERER E PIASSA LTDA - EPP (EXECUTADO)

IDILIO PIASSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002821-95.2016.8.11.0040 Reclamante: ROBERTO DALL MOLIN 

Reclamado: SCHERER E PIASSA LTDA - EPP e outros Vistos etc. Ante o 

teor da certidão retro, CANCELO a AUDIÊNCIA designada e determino a 

intimação do exequente para requerer o que de direito, no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-27.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA ISIDIO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000342-27.2019.8.11.0040 Reclamante: SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA 

LTDA - ME Reclamado: MARCIA REGINA ISIDIO DA SILVA - ME Vistos etc. 

Considerando a ausência de citação da parte reclamada, consoante 

certidão retro, CANCELO a AUDIÊNCIA designada. Intime-se a parte 

reclamante para, no prazo de cinco dias, indicar o endereço atualizado da 

parte reclamada, sob pena de extinção. Indicado o endereço, designe-se 

nova data para audiência de conciliação, citando/intimando-se as partes. 

Do contrário, conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003624-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA SIMONE SOARES ALVES (REQUERIDO)
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JOUBERT SOARES CALDEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003624-78.2016.8.11.0040 Reclamante: JOELSON DASSI Reclamado: 

ELIZANDRA SIMONE SOARES ALVES e outros Vistos etc. Ante a 

ausência de citação da parte reclamada, CANCELO a AUDIÊNCIA 

designada. Solicitem-se informações acerca do cumprimento do mandado 

expedido para citação do reclamado, inclusive via telefone. Após, se 

infrutífera a citação por ausência de localização do réu, intime-se a 

reclamante para indicar o endereço atualizado, no prazo de cinco dias. 

Indicado o endereço ou aportando nos autos informação a respeito do não 

cumprimento da carta precatória por outros motivos (que não a localização 

do réu), designe-se data para audiência de conciliação, intimando/citando 

as partes. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCELINO FERREIRA GIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000112-19.2018.8.11.0040 Reclamante: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

Reclamado: FRANCELINO FERREIRA GIL Vistos etc. Ante o teor da 

certidão retro, CANCELO a AUDIÊNCIA designada. Intime-se a parte 

reclamante para, no prazo de cinco dias, indicar o endereço completo da 

parte reclamada, sob pena de extinção. Indicado o endereço, designe-se 

nova data para audiência de conciliação, citando/intimando-se as partes. 

Não indicado, conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001812-59.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SCARLLET DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES OAB - MT12414/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001812-59.2020.8.11.0040 Reclamante: SCARLLET DOS SANTOS SILVA 

Reclamado: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos etc. No 

que tange à medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar 

fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente o protesto e as 

cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse 

contexto de verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do 

registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos 

objeto da ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento 

desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005369-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI PAES NANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA OAB - MT18010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005369-88.2019.8.11.0040. REQUERENTE: EDNEI PAES NANTES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28 de maio 2020, às 15h00min. 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040 REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 
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MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007066-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA MASCARELLO WASNIESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: LAURA CRISTINA 

MASCARELLO WASNIESKI Reclamado: RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA 

e outros Processo nº. 1007066-47.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação 

do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não 

há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que 

evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007083-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MIGNOLI ZUFFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENE ENGLER DA SILVA OAB - MT20093/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MATHEUS 

MIGNOLI ZUFFO Reclamado: ITAU UNIBANCO S/A Processo nº. 

1007083-83.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001782-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA FERRAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: VERA COMERCIO 

DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP Reclamado: ANA FLAVIA 

FERRAIS Processo nº. 1001782-29.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação 

do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não 

há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que 

evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, PROCEDA-SE COM O NECESSÁRIO PARA 

LEVANTAMENTO, EM FAVOR DA EXEQUENTE, DO VALOR MENCIONADO 

NO ACORDO ENTRE AS PARTES, UTILIZANDO-SE PARA TANTO DO 

MONTANTE CONSTRITO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 

1002928-71.2018.8.11.0040, registrando-se que o saldo remanescente 

deverá ser objeto de levantamento em favor da executada nos autos 

correlatos acima citados. Arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007103-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA FRANCINE OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CORASSA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1007103-74.2019.8.11.0040 Reclamante: VALERIA FRANCINE OLIVEIRA 

DE SOUZA Reclamado: LUCIANO CORASSA Vistos etc. Atento à dispensa 
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da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007193-82.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN VEREDIANE GAMLA REIMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANNINE CRUZ SOUZA OAB - MT0019565A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

WENDELL DOS SANTOS BARROS OAB - MT26442/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1007193-82.2019.8.11.0040 Reclamante: HELLEN VEREDIANE GAMLA 

REIMANN Reclamado: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

 Cod. Proc.: 166541 Nr: 1373-70.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME FELIPE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Ação Penal: 1373-70.2017.811.0040

Código: 166541

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réu: GUILHERME FELIPE DA SILVA.

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de Guilherme Felipe da Silva, pelo 

cometimento dos delitos descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, 

ambos da Lei 11.343/06, c.c artigo 244-B do ECA, em concurso material.

Diz a peça acusatória, em síntese, que:

“I - Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 08 de 

novembro de 2016, por volta das 19h30min, na Avenida dos Imigrantes, 

Bairro Recanto dos Pássaros, nesta urbe, o denunciado GUILHERME 

FELIPE DA SILVA trazia consigo e transportava droga, sem autorização e 

em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 

(uma) porção de substância análoga a maconha, conforme se extrai do 

Auto de Apreensão de fls. 26/27 e Auto de Constatação Preliminar de 

Substância Entorpecente de fls. 40/41 do IP”.

“II – Ressai, ainda, do caderno policial que, nas mesmas circunstância 

sobreditas, o indiciado GUILHERME FELIPE DA SILVA corrompeu os 

menores de 18 (dezoito) anos, A.L.S., de 16 (dezesseis) anos de idade e 

W.A.A., de 17 (dezessete) anos de idade, com ele praticando a infração 

penal prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006”.

“III - Infere-se, também, que em dias e horários pretéritos ao fato acima 

descrito, nesta urbe, o denunciado GUILHERME FELIPE DA SILVA a os 

menores A.L.S. e W.A.A., associaram-se para o fim de praticar, 

reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 

11.343/2006”. (sic)

 Denúncia de fls. 05/07.

 Auto de prisão em flagrante delito, fl. 9.

Boletim de Ocorrência, fls. 10/13.

Depoimentos dos PMs Cleube Marcelo Costa Campos e Lucas Perminio 

Ferreira Dias Lopes na DELPOL, fls. 14/17.

Declarações dos menores A.L.S., fls. 1819, W.A.A., fls. 22/23.

Termo de Interrogatório do réu Guilherme Felipe da Silva realizado na 

DELPOL, fls. 26/28.

Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, fls. 30/32.

Termo de Exibição e Apreensão, fls. 33/34.

Laudo Preliminar de Drogas, fls. 47/48.

Recebimento da denúncia em 27 de março de 2017, fl. 68.

Antecedentes criminais do réu, fl. 69 e 157.

Citação do réu em cartório, fl. 71.

Defesa Preliminar, fls. 74/87.

Foram devidamente inquiridas as testemunhas arroladas pelo MPE e DPE, 

fls. 116/120 – mídia de fl. 123, e procedido interrogatório do réu na fls. 

153/154 – mídia de fl. 1164.

Laudo Pericial Definitivo, fls. 132/132v e 155/156.

Alegações Finais do Ministério Público, requerendo a procedência da ação 

penal para o fim de condenar o acusado Guilherme Felipe da Silva como 

incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, e artigo 40, inciso VI, todos da 

Lei n°. 11.343/2006, com implicações da Lei n°. 8.072/90, em concurso 

material, fls. 166/188.

Laudo Preliminar de Drogas, fls. 161/162 e Laudo Pericial Definitivo, fls. 

163/167.

Alegações Finais da Defesa, requerendo absolvição do acusado 

Guilherme Felipe da Silva do delito de tráfico de drogas por ausência de 

prova, e subsidiariamente desclassificação do tráfico para a condição de 

usuário, fls. 190/205.

POSTO O ESCORÇO DO ESSENCIAL, DECIDO.

Das Preliminares

• Da Corrupção de menor, crime descrito no artigo 244-B do ECA.

A douta Promotora de Justiça, na peça acusatória, imputou ao acusado o 

delito de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da 

Criança e do Adolescente e, posteriormente, em suas Alegações Finais 

postulou pela condenação do acusado como incurso no artigo 40, inciso 

VI, da Lei 11.343/2006.

Entendo que é o caso de aplicação da última disposição legal, pois, como é 

cediço, a lei especial prevalece à norma geral.

Sendo assim, por tratar-se de caso cujo crime está previsto na Lei de 

drogas, imperioso aplicar o incido VI do artigo 40 da referida lei, em 

observância ao princípio da especialidade, a saber:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas 

de um sexto a dois terços, se:

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a 

quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de 

entendimento e determinação;

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. E CORRUPÇÃO 

DE MENORES PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO 

AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

ESPECIALIDADE. ENVOLVIMENTO DO MENOR QUE ATRAI A CAUSA DE 

AUMENTO DO ART. 40, INC. VI DA LEI DE TÓXICOS. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO 1. No caso concreto, o envolvimento do menor 

na empreitada criminosa não configura delito autônomo, e sim a causa de 

aumento prevista no art. 40, inc. VI da Lei nº 11.343, em função do 

princípio da especialidade. Frise-se que esta circunstância fora 

expressamente descrita na denúncia, bem como se mostra mais favorável 

ao réu, não havendo qualquer irregularidade em proceder a absolvição 

pelo crime de corrupção de menores e aplicar a causa de aumento em 

exame. 2. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 

00092439720158080048, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 
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12/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 

21/07/2017).

Dessa forma, tal fato não servirá para tipificação autônoma, mas sim para 

causa de aumento de pena.

Ultrapassadas as Preliminares, não subsistem outras questões que 

demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo à análise da questão de fundo da demanda.

 Do Tráfico de Drogas.

Da materialidade.

É de se notar que a materialidade delitiva restou comprovada nos autos, 

notadamente através da análise do Auto de Prisão em Flagrante de fl. 09, 

do Boletim de Ocorrência de fls. 10/13, das declarações dos PMs Cleube 

Marcelo Costa Campos e Lucas Perminio Ferreira Dias Lopes na DELPOL, 

fls. 14/17, do Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, 

fls. 30/32, do Auto de Apreensão de fls. 33/34, do Laudo Pericial Preliminar 

de Drogas, fls. 47/48 e do Laudo Definitivo de Drogas, fls. 132/132v, assim 

como por meio da prova oral coligida ao longo da persecução criminal, e 

que evidencia, no plano fático-probatório, a existência material de 01 

(uma) porção de maconha, com massa pesando aproximadamente 72,02g 

(setenta e dois gramas e dois centigramas), apreendida em poder do 

acusado.

Registre-se que o exame definitivo de fls. 132/132v, confirmou que a 

substância apreendida trata-se da droga conhecida como “maconha”.

Da autoria.

Da mesma forma, a autoria delitiva também é inconteste.

Tanto em solo policial, quanto em Juízo, sob o crivo do contraditório, o réu 

negou ser proprietário da substância entorpecente apreendida, aduzindo 

que a droga localizada não é de sua propriedade.

Não obstante a negativa de autoria, as provas colhidas ao longo da 

instrução demonstram o exercício da traficância pelo réu. Nesse aspecto, 

é importante consignar que, para a caracterização típica do crime de 

tráfico de drogas, além da comprovação da materialidade, necessário se 

faz analisar a autoria e responsabilidade criminal do denunciado à luz do 

disposto pelo artigo 52, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, o qual enumera as 

seguintes circunstâncias a serem observadas no caso: (a) a natureza e 

quantidade da droga apreendida; (b) o local e as condições em que se 

desenvolveu a ação criminosa; (c) as circunstâncias da prisão; e (d) a 

conduta e os antecedentes do agente.

No caso dos autos, a conclusão lógica pela ocorrência do tráfico de 

drogas decorre principalmente da quantidade da substância entorpecente 

apreendida, a circunstância da prisão e o local em que se desenvolveu a 

mercancia de droga.

De um lado, destaca-se a quantidade. Vislumbra-se em 01 (uma) porção 

de maconha, pesando aproximadamente 72,02g (setenta e duas gramas e 

dois centigramas).

De outro lado, o local e as condições/circunstâncias em que se 

desenvolveu a ação criminosa. Destoa dos autos que o réu Guilherme 

Felipe encontrava-se praticando a comercialização de substância 

entorpecente no Parque Municipal de Sorriso, local de fácil acesso ao 

público e de muita movimentação de pessoas, local este onde fora 

abordado e preso com o entorpecente, pronto para o comércio.

Em análise às provas colhidas na fase judicial, principalmente pelo 

depoimento em Juízo do PM Cleube Marcelo Costa Campos, fl. 118 – mídia 

de fl.123, precisamente nos minutos 0:45 ao 01:38, desponta-se que a 

Polícia Militar recebeu várias denúncias de que, no Parque Municipal 

haviam pessoas comercializando drogas, e, após várias rondas no dia 08 

de novembro de 2016, lograram êxito em abordar o réu Guilherme, no 

exato momento em que dispersava a substância entorpecente do tipo 

maconha, localizada e apreendida nos autos. Vejamos:

“MPE pergunta: O senhor se recorda de ter feito a prisão de Guilherme por 

tráfico de entorpecentes e corrupção de menores, no dia 08 de novembro 

de 2016, e como que foi, foi através de denúncias anônimas? Testemunha 

responde: Há vários dias estávamos recebendo denúncias, de pessoas 

vendendo drogas naquela região, fazíamos rondas, mas não tínhamos 

êxito até esse dia, conseguimos encontrar as pessoas que estavam 

levando droga pra lá.

MPE Pergunta: Era o Guilherme mais dois menores? Testemunha responde: 

Sim senhora.

MPE Pergunta: Como eles agiram quando vocês se aproximaram? 

Testemunha responde: A intenção dele foi tentar se desvencilhar do 

objeto para tentar sair do flagrante, mas a gente conseguiu visualizar.

MPE pergunta: Você viu direitinho o momento que ele jogou? Testemunha 

responde: Sim senhora.

MPE pergunta: Foi ele mesmo que jogou? Testemunha responde: Sim, foi.

MPE Pergunta: Era maconha? Testemunha responde: Sim, maconha”. (sic)

 Destaco também do depoimento do PM Cleube Marcelo Costa Campos, fl. 

118 – mídia de fl.123, precisamente nos minutos 0:45 ao 01:38, quando a 

defesa questiona a testemunha se tinha certeza de ter avistado o réu 

dispersar a droga, momento em que a testemunha responde com certeza 

absoluta, ter avistado o réu jogando a porção de maconha no momento em 

que avistou os agentes policiais. Vejamos:

“Defesa Pergunta: Você presumiu que foi o réu quem jogou? Ou você viu 

com certeza? Testemunha Responde: Nós vimos com certeza o réu 

jogando.

Defesa Pergunta: Esse nós é você no caso? Testemunha Responde: Sim, 

eu vi”. (sic)

 Diante disso, e da localização da droga com o réu, corroborando 

exatamente com as informações constantes das denúncias, não há 

qualquer dúvida a respeito da traficância por parte do réu Guilherme Felipe 

da Silva, vez que apreendido no exato local e no contexto das 

informações repassadas nas denúncias.

A propósito, a respeito da temática ‘sub judice’, lanço mão do conteúdo 

das declarações exteriorizadas por parte da testemunha Policial Militar 

Lucas Perminio Ferreira Dias Lopes na fase inquisitorial, fl. 16, que 

asseverou:

 “(...); Que após várias ligações no COPOM (190), informando que no 

Parque Municipal de Sorriso, jovens estariam diariamente fazendo o 

comércio de entorpecentes próximo ao bebedor do parque. Diante da 

notícia crime, em GUPM composta também pelo SD PM Gerressy, SD PM 

Permino e SD PM Alécio se deslocou até o Parque Municipal para verificar 

a veracidade das informações passadas. No referido local (perto do 

bebedor) foi encontrado três jovens em atitudes suspeita, no momento da 

abordagem o suspeito Guilherme desfez de um objeto, ao pegar o objeto, 

verificamos que se tratava de um tablete de substância análoga a 

maconha, ao indagar os outros dois indivíduos, os mesmos confirmaram 

que estariam no parque para fazer a compra e uso de entorpecentes, 

diante dos fatos, encaminhamos até a DELPOL local os suspeitos e a 

motocicleta que Guilherme utilizava com a finalidade de comercializar 

drogas; (...)”. (sic)

Os depoimentos dos policiais tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo 

não oferecem dúvidas, despontando, de maneira conclusiva e coerente, 

em harmonia com o repertório de subsídios probatórios certeza acerca do 

fato, tendente a render ensejo à responsabilidade criminal do acusado.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça os 

seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“(...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais 

responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova 

idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em 

Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus 

não conhecido”. (STJ - HC: 236105 SC 2012/0051884-1, Relator: Ministro 

JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 12/06/2014).

“(...) 3. O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na 

verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como 

meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando 

colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com 

os demais elementos de prova (...)”. (STJ - HC: 95314 SP 2007/0279956-8, 

Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 

06/03/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 02.06.2008 p. 1)

De outro norte, no tocante à versão apresentada pelo acusado, nota-se 

que não merece qualquer credibilidade.

Ora, o réu Guilherme Felipe da Silva nega a propriedade da substância 

entorpecente apreendida, aduzindo que os agentes policiais, após 

realizarem busca pessoal e nada sendo localizado, saíram e logo voltaram 

com a porção de maconha, afirmando ser do réu. Neste ponto, ao menos 

caberia ao réu demonstrar se os agentes policiais teriam algum motivo, 

para terem “plantado” a droga, afirmando ser do réu, porém não apresenta 

qualquer versão plausível ou que justifique e/ou explique as substância 
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entorpecente encontrada, se reservando apenas em dizer que não é de 

sua propriedade.

Ademais, o réu somente trouxe testemunhas com a finalidade de tentar 

justificar que possui boa conduta social e que aparenta ser pessoa 

trabalhadora e usuária de droga.

Portanto, nesse influxo de ideias, a versão do réu Guilherme Felipe da 

Silva, fl. 163- mídia de fl. 164, em Juízo, não merece qualquer credibilidade, 

vez que apresentou versão totalmente descabida, inconsistente e falas 

avulsas, que não restaram minimamente comprovadas, se socorrendo 

apenas na versão de que “plantaram” a droga para incriminá-lo.

Diante do conjunto probatório dos aos autos, tem-se o grau de certeza 

necessário à responsabilização penal do acusado Guilherme Felipe pela 

prática do crime de tráfico de drogas [artigo 33, caput, da Lei 

11.343/2006], não prosperando também, por conseguinte, a tese de 

desclassificação para o disposto no artigo 28 da Lei n°. 11.343/2006, vez 

que a grande quantidade de maconha, é incompatível com a condição de 

usuário, pois estava em local público de grande acesso, com uma porção 

considerável, pesando aproximadamente 72,02g (setenta e duas gramas e 

dois centigramas).

Da mesma forma, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no 

art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, não merece acolhida, devido a 

grande quantidade de maconha apreendida em poder do réu, aliado às 

diversas informações de que se dedica a atividade de mercancia de 

drogas, inclusive respondendo a outra ação penal, código 203514, 

também pela prática de tráfico de drogas, ao que tudo indica, fazendo do 

tráfico seu meio de vida.

Sem maiores delongas, desta feita, esses vetores demonstram a 

destinação comercial da droga apreendida, não havendo em falar em 

desclassificação para uso e tampouco o benefício previsto no § 4° do 

artigo 33 da Lei n° 11.343/2006.

Ante todo o exposto, e uma vez demonstradas a autoria, a materialidade 

do delito e a culpabilidade do acusado mister se faz condená-lo nas penas 

do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Da Associação para o Tráfico e do Envolvimento de Menores [artigo 35, 

caput, e artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06].

Primeiramente, ao excursionar o exame a respeito de todo o cipoal de 

circunstâncias que permeiam a hipótese ‘sub judice’, depreende-se que 

inexistem vestígios externos que tenham o condão de assegurar, de modo 

concreto e objetivo, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos 

e idôneos, que o requerido tenha desenvolvido postura com o objetivo de 

associar-se a terceira pessoa afim de concretizar o comércio ilícito de 

substâncias entorpecentes com envolvimento de menor.

 Analisando, de forma minuciosa, as nuances que permearam os 

acontecimentos, infere-se que se interpôs, apoiada em motivos 

relevantes, dúvidas quanto à possibilidade de o requerido ter qualquer 

parcela de contribuição ativa na infração penal catalogada na proposta 

acusatória. E, vários argumentos podem ser introduzidos em prol de tais 

assertivas.

Do confronto/cotejo analítico do conteúdo da estória colocada em 

evidência por parte dos PMs Cleube Marcelo Costa campos e Lucas 

Permino Ferreira Dias Lopes, em Juízo diante do contraditório, fls. 117/118 

– mídia de fl. 123, deflui-se a presença de determinadas inconsistências e 

pontos obscuros (o quê, portanto, lhe subtrai o atributo da plausibilidade) e 

não traduzem, de forma exata e precisa, que o réu tenha desenvolvido a 

conduta de associação descrita na peça acusatória, haja vista que as 

testemunhas não declaram com clareza o envolvimento dos menores e 

tampouco qualquer ligação com o réu, o quê permite deduzir, por força de 

conclusão lógica, que a versão veiculada não descerra proposição 

conclusiva, no tocante à autoria do delito, na exata medida em que revela 

conteúdo absolutamente impreciso, que não transparece a segurança e 

firmeza, e que, ao mesmo tempo, também inspira dúvidas intransponíveis.

Da mesma forma, quando da oitiva das testemunhas, menores A.L.S., fls. 

18/19 e W.A.A., fls. 22/23, ainda na fase inquisitorial, quais negaram 

qualquer envolvimento, chegando a afirmar que não conhecem o réu.

Ademais, os menores não foram arrolados pelo MPE para serem inquiridos 

em Juízo diante do contraditório.

O fato é, e isso não se pode sonegar, que o acervo de provas e 

informações produzido nos autos, afigura-se extremamente frágil e 

precário, na medida em que se encontra, em caráter de exclusividade, 

concentrado no conteúdo das declarações que foram prestadas pelos 

PMs, posto que não declaram com clareza a ligação e/ou qualquer 

envolvimento dos menores com o réu.

Sob outro aspecto, de suma importância destacar também, por 

conveniente, que, tomando-se em consideração a ideia-princípio de que as 

incertezas/dúvidas não devem ser aquilatadas em detrimento dos 

interesses do réu, deflui-se, por força de proposição lógica, que a 

apreensão de certa quantidade de substância entorpecente no exterior da 

residência ocupada por diversas pessoas, como elemento cognitivo 

isoladamente considerado, absolutamente desamparado de qualquer outro 

subsídio, não induz, ‘ipso facto’, de modo automático e linear, na 

responsabilização criminal do réu. Consequentemente, exatamente 

concatenado nesse diapasão, infere-se que a apreensão da substância 

entorpecente, com o réu, absolutamente desamparada de lastro probatório 

idôneo, pouco ou nada revela em termos de configuração da autoria do 

delito de associação para o tráfico de entorpecentes com envolvimento de 

menores.

Máxime se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos 

eventos que permearam a dinâmica da ação, depreende-se que as 

circunstâncias em que a apreensão da substância entorpecente e dos 

menores se materializou não permitem concluir: a) a ligação dos menores 

com o réu, e b) a execução de comportamento inclinado à associação com 

terceira pessoa para o comércio ilícito de substâncias entorpecentes com 

envolvimento de menores, por parte do réu.

Ademais, é importante notar, nesse cenário, que a autoridade policial — a 

quem incumbe preservar a cadeia de custódia da prova [art. 6.º, incisos I, 

II e III do Código de Processo Penal] — deixou de descrever e detalhar a 

origem e circunstâncias em que o ato de apreensão da substância 

entorpecente se concretizou. Não há no processo informação segura que 

tenha a capacidade de demonstrar e documentar histórico cronológico das 

evidências apreendidas, para efeito de determinar a rastreabilidade da 

associação com terceira pessoa com envolvimento de menor e da 

propriedade da prova-objeto e as circunstâncias de tempo e de espaço 

(lugar) em que o ato de apreensão se materializou. O que existe, na 

verdade, é uma verdadeira confusão, que impede que se conclua, com um 

grau mínimo de certeza, as circunstâncias de espaço e tempo e ligação 

entre envolvidos.

 A tibieza do material cognitivo, que ganha corpo graças à instabilidade e à 

incerteza dos subsídios probatórios engendrados no processo — que se 

revelaram circunscritos à imprecisa prova testemunhal que, na hipótese 

‘sub judice’, desperta dúvidas insuperáveis — e que não detém a 

capacidade de descerrar conclusão categórica a respeito da possibilidade 

de o réu associar-se a terceira pessoa, com envolvimento de menores, 

para o fim de dedicar-se ao comércio e à disseminação de substância 

entorpecente, desacreditam a tese de execução de comportamento 

criminoso, por parte do requerido.

Indícios que geram fortes suspeitas quanto à participação do réu no delito, 

mas que não adquiriram o predicado de originar um estado de certeza 

quanto à autoria da infração penal, não dão brecha à prolação de uma 

sentença condenatória criminal, haja vista que o mandamento fundamental 

do direito penal-constitucional (princípio do ‘in dubio pro reo’) prescreve 

que incertezas/dúvidas não devem ser aquilatadas em detrimento dos 

interesses do réu. A condenação criminal tão somente vem à tona em face 

da presença de subsídios probatórios mínimos, lastreados em fatos 

concretos, que conduzam a uma certeza quanto à existência do fato 

punível e a sua autoria; a prova deficiente, insuficiente ou contraditória e 

que dá origem ao estado de dúvida ou ignorância traz, grafada na sua 

essência, a obrigatoriedade da absolvição.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos 

que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com 

a que se encontra sob enfoque:

(Ap 24135/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017). 

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA 

TAL FIM – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL QUANTO À ABSOLVIÇÃO DO 

RÉU – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO NOS TERMOS DA 

DENÚNCIA – INVIABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO 

DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS ACERCA DA TRAFICÂNCIA POR PARTE 

DO ACUSADO OU DE SEU ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA 

– PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Apesar de provada a materialidade delitiva, a condenação 

não tem por lastro prova suficiente para a procedência da acusação, 

sendo a autoria duvidosa a teor, especialmente, dos depoimentos 

testemunhais colhidos. A insuficiência probatória em relação à 
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participação do apelado no crime enseja a absolvição. A dúvida é fator 

que beneficia o réu, sendo imperiosa a absolvição, pois, conquanto na 

fase inquisitorial tenham surgido indícios de que o acusado tivesse 

participação no tráfico de drogas, nada de concreto se produziu ao longo 

da instrução criminal que levasse à conclusão inequívoca de que de fato 

havia envolvimento com o entorpecente apreendido ou em alguma 

organização criminosa.

(Ap 90422/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE 

MENORES – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A 

ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DE 

PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS 

INSUPERÁVEIS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – OBSERVÂNCIA DO 

PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo nos autos provas robustas e concludentes acerca da autoria 

delitiva por parte do acusado, imperiosa a absolvição, em respeito ao 

princípio do in dubio pro reo, uma vez que na seara criminal somente é 

possível o decreto condenatório diante da certeza do cometimento do 

ilícito.

Na interpretação dos fatos, na seara criminal, como forma de dar vazão 

ao princípio da presunção de não-culpabilidade e do ‘favor rei’ e, seus 

consectários naturais, o princípio da prevalência do estado de inocência e 

do ‘in dubio pro reo’ [art. 5.º, inciso LVII da CRFB/88; com a adesão do 

Brasil à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conforme Decreto 

n.º 678/1992, vige em nosso ordenamento jurídico o comando previsto no 

art. 8.º, item 2 e art. 9.º do Pacto de São José da Costa Rica c/c o art. 5.º, 

§ 2.º da CRFB/88; art. 156 do Código de Processo Penal], deve se 

operacionalizar, dentro de um critério de razoabilidade, em prol dos 

interesses do réu, de modo que, em se interpondo dúvida instransponível 

quanto a determinado fato, a celeuma, necessariamente, deve ser 

dissolvida em favor do acusado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o 

fim de CONDENAR o requerido GUILHERME FELIPE DA SILVA, devidamente 

qualificado, pela prática da infração penal descrita no artigo 33, caput, da 

Lei n.º 11.343/2006, e;

• ABSOLVER o requerido GUILHERME FELIPE DA SILVA, devidamente 

qualificado, da prática da infração penal descrita no artigo 35, caput, da 

Lei 13.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.

Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização 

da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à 

dosimetria da sanção penal a ser infligida ao requerido.

I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados aos autos, 

que refere à existência de ação penal, deve ser considerado em prejuízo 

do réu, como indicador de maus antecedentes. O acusado responde a 

outra ação penal nesta Comarca de Sorriso/MT (autos Código 203514 – 

conforme antecedentes nos autos, fl. 157), também pela prática de tráfico 

de drogas. Diante deste panorama, vislumbra-se que o agente possui uma 

mentalidade conturbada tendente a prática delituosa. Reinterpretação do 

conteúdo da Súmula n.º 444 do STJ.

 No que tange à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime e 

as consequências do crime, considero que tais rubricas são incapazes de 

gerar registros desfavoráveis ao acusado, já que o seu cerne não 

descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria 

unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, FIXO A PENA BASE 

EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Não verifico a 

presença de circunstâncias atenuante e agravante a ser consideradas. 

Neste contexto, MANTENHO A PENA-PROVISÓRIA EM 05 (CINCO) ANOS E 

06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e 

aumento de pena, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 06 

(SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

requerido a pena de multa, que ora vai FIXADA EM 560 (QUINHENTOS E 

SESSENTA) DIAS-MULTA, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo 

vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela 

data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal 

c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise 

retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica do réu.

II - Da Fixação do Regime de Cumprimento da Pena.

A pena será cumprida em regime SEMIABERTO, inicial, em conformidade 

com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘b’ do Código 

Penal.

III - Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de 

Direitos e Da Suspensão Condicional da Pena.

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada 

por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente 

cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de 

regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses 

factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável 

proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o 

ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de 

direção [art. 77 do Código Penal].

IV - Determinações Finais

CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais, no prazo de 

cinco dias, contados da intimação, sob pena de inscrição em dívida ativa, 

nos termos da Secção 28 da CNGC-CGJ (Provimento n.º 40/2014 – CGJ e 

Provimento nº 80/2014-CGJ).

Determino a incineração da droga, nos moldes do 32, caput, da lei nº 

11.343/06.

V - Após, com o trânsito em Julgado e confirmado a sentença:

1. Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos 

políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88], [STF, RE 601182/MG, rel. Min. 

Marco Aurélio, red. p/ p ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 

8.5.2019];

2. Preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao 

Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de 

Processo Penal];

3. Forme-se e remeta-se o processo de execuções à Vara das 

Execuções Criminais para IMPLANTAÇÃO NO SEEU [art. 105 da Lei n.º 

7.210/1984];

4. Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara 

criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

Sorriso/MT, em 30 de janeiro de 2020.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito e Corregedora do

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118469 Nr: 8992-56.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEJANDRA MONGOLI CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355

 Impulsiono os presentes autos para intimar o ilustre advogado, Dr. Antonio 

Ferreira Diniz OAB/MT 16.355, para que apresente contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163949 Nr: 11507-93.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, 

HENRIQUE DA SILVA HAIGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788/O, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057/MT

 Em cumprimento à Seção 35 do Capitulo 07 da CNGC/MT, impulsiono estes 

autos com a fim de intimar o Dr. KLEBER GIOVELLI - OAB17788, advogado 
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de defesa da parte ré, para que no parzo legal apresente as 

contrarrazoões do recurso de apelação interposto pela acusação.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 156401 Nr: 7237-26.2016.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, JDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229

 Processo: 7237-26.2016.811.0040 (Código 156401).

VISTOS ETC.

Chamo o feito à ordem para revogar a decisão de fl.101.

Ocorre que se trata de procedimento cautelar autônomo instaurado para 

aplicação de medidas protetivas de urgência, na forma da Lei n.º 

11.340/06 (“Lei Maria da Penha”), em razão da configuração de atos de 

violência contra mulher no âmbito doméstico-familiar. No decorrer do feito, 

foram concedidas medidas protetivas à vítima.

Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que houve o deferimento 

de medidas protetivas há mais de 03 anos, todavia, depois da soltura do 

requerido, que também ocorreu há cerca de 03 anos, a vítima quedou-se 

inerte, não havendo notícias de descumprimento das medidas impostas.

 Destarte, sem prejuízo do exposto, registre-se que a última tentativa de 

contato com a ofendida foi infrutífera (fl.97).

 Desta maneira, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c.c. art. 13 da 

Lei n.º 11.340/06, face à falta superveniente de interesse processual, 

razão pela qual REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS outrora concedidas.

 Sem custas. Ciência ao MPE.

 Após as formalidades legais, transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo ut CNGC.

P.R.I.

 Sorriso/MT, 11 de fevereiro de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 203847 Nr: 11779-19.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FERREIRA DE ANDRADE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:, JIUVANI LEAL - 

OAB:24645/MT, JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES - 

OAB:3575-MT, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19370/MT

 Ante o exposto, deixo de acolher a preliminar alegada pela defesa.II. DO 

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.Haja vista que o bem apreendido, uma arma de 

fogo tipo pistola, calibre .380, aço inox, número de série KUC30737, o 

acusado possuía autorização para a posse da arma de fogo, nego o 

pedido de restituição da coisa apreendida, uma vez que a busca e 

apreensão dos bens foi dada com base na medida protetiva, visto que o 

acusado usava da posse da arma para ameaçar, o que deu causa a 

busca e apreensão.III. DO SANEAMENTO.Destarte, prosseguindo o 

processo, não sendo o momento oportuno para analise do mérito e não 

sendo o caso de absolvição sumária face não incidência das hipóteses do 

artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et seq, ambos do CPP, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23/04/2020 às 

13:00 horas(...).Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo. Com 

efeito, nos casos dos §1º, e §2º, do artigo 455, do CPC, a defesa deverá 

informar por completo o endereço da testemunha arrolada, com 

logradouro, número do imóvel, bairro e CEP, para intimação por carta com 

aviso de recebimento, sob pena de preclusão.(...).Cumpra-se, 

p rov idenc iando-se  e  exped indo-se  o  necessár io  com 

celeridade.Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2020.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 82295 Nr: 1176-28.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIR JOSÉ SANTANA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para 

CONDENAR Adelair José Santana Netto, já qualificado, pela prática do 

crime descrito no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, em concurso 

formal de crimes.Passo agora a dosimetria da pena.A)Pena privativa de 

liberdade.O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, §2º, do CP, 

estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a 

adequação típica direta sub examine. (...).Aplico em favor do acusado a 

atenuante da confissão espontânea, e atenuo a pena em 06 (seis) meses, 

fixando-a provisoriamente em 04 (quatro) anos.Não há agravante a ser 

aplicada. Em razão da causa de aumento de pena prevista no §2º, II, do 

artigo 157, aumento a pena do acusado na razão de 1/3 (um terço), 

fixando-a de provisóriamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão. (...). DISPOSIÇÕES FINAIS.Fixo o regime inicial FECHADO, 

todavia, concedo ao mesmo o direito de recorrer em liberdade, pois 

respondeu ao processo nesse status.Condeno o réu ao pagamento das 

custas e despesas processuais, cobrança esta que ficará suspensa, pois 

deferidos os benefícios da Justiça gratuita.Dê-se ciência pessoal ao MPE. 

Intime-se o réu pessoalmente, assim como seu advogado via dje. 

Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de 

execução de pena e remeta-se o processo de execução à Vara das 

Execuções Criminais (art. 105 da Lei n.º 7.210/1984),(...) oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral, preencha-se e remeta-se o boletim individual 

estatístico ao Departamento de Informática Policial (art. 809, incisos VI e VII 

do Código de Processo Penal), tudo nos termos da CNGC-MT. (...) 

arquive-se mediante baixa e anotações de praxe.P.R.I.Sorriso/MT, 28 de 

fevereiro de 2020.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110407 Nr: 2620-91.2014.811.0040

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO GERALDES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARCIO MARQUIORETO 

- OAB:14021

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO ROBERTO GERALDES DE 

PAULA, Cpf: 51345692153, Rg: 0706142-0, Filiação: Jorgea Geraldes de 

Paula e Joaquim das Neves Gonçalves de Paula, data de nascimento: 

07/06/1970, brasileiro(a), natural de Vila Bela Santissima Trin-MT, 

casado(a), Telefone 65-3646-5148. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

para se manifestar quanto à pretensão de constituir novo Advogado ou se 

deseja que sua defesa seja patrocinada pela Defensoria Pública.

Resumo da Inicial: Considerando os elementos constantes do Processo 

Penal n° 10026-03.2013.811.0040 (Código n° 107018), em trâmite nesta 2° 

Vara Criminal, foi instaurado Incidente de Insanidade Mental no acusado, 
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com fundamento nos artigos 149 e seguintes do Código de Processo 

Penal, em autos apartados.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando que às fls.227/228 houve 

intimação para manifestação do advogado Dr. Jose Marcio Maquioreto, 

sendo certificado às fls.233 a inercia da defesa.Diante deste panorama 

intime-se o acusado para no ato, se manifestar quanto à pretensão de 

constituir novo Advogado ou se deseja que sua defesa seja patrocinada 

pela Defensoria Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos 

autos à Defensoria Pública.Expeça-se o necessário.Após, 

conclusos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 13 de março de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203847 Nr: 11779-19.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FERREIRA DE ANDRADE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:, JIUVANI LEAL - 

OAB:24645/MT, JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES - 

OAB:3575-MT, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19370/MT

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 23/04/2020, com início às 13h, no fórum desta comarca de 

Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor da decisão de 

fls. 125130: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 95278 Nr: 7114-67.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL MILTON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056

 Processo: 7114-67.2012.811.0040 Código: 95278

VISTOS/JJ

Considerando a Readequação de Pauta e a Ordem de Serviço n.º 02/2020, 

redesigno a oralidade destes autos para o dia 28/04/2020 às 07:30 horas.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 150756 Nr: 4508-27.2016.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HHDMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANILDE ROSA - OAB:18693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT, 

KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19370/MT

 Processo n.4508-27.2016.811.0040 (150756).

VISTOS ETC.

Cuida-se de procedimento cautelar autônomo instaurado para aplicação de 

medidas protetivas de urgência, na forma da Lei n.º 11.340/06 (“Lei Maria 

da Penha”), em razão da configuração de atos de violência contra mulher 

no âmbito doméstico-familiar. No decorrer do feito, foram concedidas 

medidas protetivas à vítima.

Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que houve o deferimento 

de medidas protetivas há anos, não havendo notícias de descumprimento 

das medidas impostas, tampouco justificativa razoável para a manutenção 

delas.

Destarte, sem prejuízo do exposto, tenho que o trâmite das medidas não 

pode perdurar ad eternum, na medida em que o feito exauriu sua 

finalidade.

 Desta maneira, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c.c. art. 13 da 

Lei n.º 11.340/06, face à falta superveniente de interesse processual, 

razão pela qual REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS outrora concedidas.

 Sem custas. Ciência ao MPE.

 Após as formalidades legais, transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo ut CNGC.

P.R.I.

 Sorriso/MT, 27 de fevereiro de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103554 Nr: 2371-08.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. DORILEO E CIA. LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERANTES DO NOROESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727 

OAB/MT, FRANCO BONATELLI - OAB:10.224 OAB/MT, JULINIL 

GONÇALVES ARINE - OAB:1.136 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOZANA BAPTISTA GUSMÃO 

- OAB:OAB/MT 4062, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT 3.127-A, PRISCILLA BITENCOURT - OAB:8319/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERENTE, através de seu advogado, 

para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19(CENTO E DEZ 

REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), devendo este valor ser depositado na 

conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330152 Nr: 26408-16.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER HENRIQUE CAVALCANTE CASADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 
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presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330418 Nr: 83-67.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICKS NUNES PASQUINI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318752 Nr: 17822-87.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JUNIOR ANDRADE MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140194 Nr: 10740-83.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DIORIO CATINI, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES, LUCIANO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DOS SANTOS & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CREDER LEITE 

LOPES - OAB:9219

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 304, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser distribuída 

na comarca de Pontes e Lacerda, devendo, na ocasião, apresentar cópia 

das guias de distribuição devidamente recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214600 Nr: 5654-58.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253535 Nr: 19602-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRA MAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 145/146, 

diante da certidão de fl. 149, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para, no prazo de quinze dias, promover a atualização da dívida, com a 

inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como 

da multa, se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá 

requerer diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para 

fins e nos moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo 

previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280785 Nr: 9565-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO BREVES WASHINGTON11

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO ZULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, através de seu advogado, 

para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19(CENTO E DEZ 

REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), devendo este valor ser depositado na 

conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297014 Nr: 22522-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMPRE BELLA LINGERIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEIA APARECIDA DE CASTRO 

CASSIMIRO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN PRISCILA ROCHA - 

OAB:22823/0, Maria Cozer - OAB:23.743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168989 Nr: 10463-62.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUAGIL CONSTRUTORA LTDA, 

JOBRAIL ANDRE DA SILVA, RENATO JOSE BRASIL DA SILVA, ROSINEIA 

DA SILVA AMARAL, ELSA RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314840 Nr: 14578-53.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OGÊNIO DA SILVA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS SUTERO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, HANS DE PAULA MARTINS - OAB:23338/MT, 

VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCHETTO - OAB:5.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:12359/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que 

de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322802 Nr: 20974-46.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERISVALDO BARBOSA DE MELO, KELLY OLIVEIRA DE 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - 

MUNDIAL AUTOMOVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de fls. 100/102 foi apresentada dentro do 

prazo legal. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte autora para impugná-la, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330391 Nr: 54-17.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR PIRIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277856 Nr: 7304-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES BENTO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 172/173, 

diante da certidão de fl. 176, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para, no prazo de quinze dias, promover a atualização da dívida, com a 

inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como 

da multa, se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá 

requerer diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para 

fins e nos moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo 

previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 305911 Nr: 7439-50.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA LUCIENE DA SILVA PEREIRA, HDSS, 

ERICA LUCIENE DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496, EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 Vistos.

Tendo em conta o conteúdo da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

suspendeu os prazos e atos processuais por 15 dias, forçosamente não 

será possível a realização de audiência em tal período.

 Veja-se que a providência acima relatada tem a natureza de medida 

temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19. Dessa feita, a 

audiência será redesignada e realizada em momento que, se espera, já 

não estejamos no cenário atual, sendo certo que o alto índice de contágio 

mais do que aconselha, impõe medidas como a ora adotada: indesejada, 

mas necessária.

 Posto isso, seguindo a pauta existente, REDESIGNO a solenidade para o 

dia 07 de abril de 2020, às 14h00min.

 INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. CIÊNCIA AO MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320968 Nr: 19583-56.2019.811.0055
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL TRADIÇÃO S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGRACE DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4691 Nr: 1591-20.1998.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINA RODRIGUES DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VIELA - 

OAB:16.261, KESSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19952-O, Vivian Carla 

Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO SÉRGIO ABREU LIMA 

REZENDE - OAB:3639/MT

 Vistos.

Tendo em conta o conteúdo da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

suspendeu os prazos e atos processuais por 15 dias, forçosamente não 

será possível a realização de audiência em tal período.

 Veja-se que a providência acima relatada tem a natureza de medida 

temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19. Dessa feita, a 

audiência será redesignada e realizada em momento que, se espera, já 

não estejamos no cenário atual, sendo certo que o alto índice de contágio 

mais do que aconselha, impõe medidas como a ora adotada: indesejada, 

mas necessária.

 Posto isso, seguindo a pauta existente, REDESIGNO a solenidade para o 

dia 07 de abril de 2020, às 14h30min.

 INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100242 Nr: 7322-79.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Certifico que em pesquisa ao SISCONDJ, verifiquei que consta vinculado a 

estes autos os valores da conta nº 4100106785204, conforme relatório de 

fls. 796/798. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de quinze 

dias, acerca do destino dos valores existentes na conta nº 

4100106785204.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9788 Nr: 82-83.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHELL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCESCHI FERRARINI & CIA LTDA, 

TRANSPORTES SABIÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEDSON MARQUES DE 

CAMPOS - OAB:174.310 - SP, MARCIO DE SOUZA POLTO - 

OAB:144.384 - SP, RICARDO QUASS DUARTE - OAB:195.873 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARQUIVAMENTO E ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 82-83.2000.811.0055

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SHELL BRASIL S/A

PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO(A, S): Executados(as): Franceschi Ferrarini & Cia Ltda, CNPJ: 

01690232000181Inscrição Estadual: 131736516, brasileiro(a), Endereço: 

Rua 24-A, 67-S, Bairro: Vila Alta 2, Cidade: Tangará da Serra-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 

31/2016-CGJ fica devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA para que 

efetue, no prazo de 05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais 

da seguintes forma:

1) VALOR DE R$474,80REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$0,00REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$73,46 REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

Tangará da Serra - MT, 17 de março de 2020.

Valdeir Ferreira Lima

Escrivão

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186076 Nr: 3616-10.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS BROCKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:6740, LEONARDO DANIEL LOWE - OAB:OAB/MT6905-E, 

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - OAB:OAB/MT 19.000, MARCO 

AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:OAB/MT 15.401, ROSELY 

AMARAL DE SOUZA - OAB:11864/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) VALOR DE R$474,80REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$150,00REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;
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3) VALOR DE R$110,19REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 136697 Nr: 6960-38.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGPDD, VPDS, APDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNETE DALA BONA - 

OAB:OAB/MT 22.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, inciso III).

 Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 168125 Nr: 8547-90.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFLT, NMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora, por intermédio da Defensoria Pública para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso III).

 Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

No mais, proceda o Sr. Gestor Judiciário com a retificação da capa dos 

autos, uma vez que a parte exequente é assistida pela Defensoria Pública.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201972 Nr: 16335-24.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADS, MDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 79, para tanto:

I - INTIME-SE a parte executada da penhora (fls. 75) através de edital, 

consignando o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.

II - Caso a parte executada não apresente irresignação e uma vez 

transferido o valor para a conta única, expeça-se alvará para o 

levantamento do valor em favor da parte exequente.

III - Proceda-se com a juntada da ordem de restrição de circulação e 

licenciamento do veículo localizado via sistema Renajud.

 IV - Em seguida, intime-se a parte exequente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209575 Nr: 1723-47.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDG, RIG, NDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGDS, ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LUIS TIMIDATI - 

OAB:13 528-MT

 Vistos.

Converto o feito em cumprimento de sentença, nos termos do art. 523 do 

CPC.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98) que poderão ser 

revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Diante de petitório e estando preenchidos os requisitos do art. 523 e 524, 

do CPC, prossiga-se o cumprimento de sentença, conforme as 

determinações contidas nesta decisão:

Havendo requerimento, EXPEÇA-SE em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).

I. INTIME-SE o devedor, na pessoa de seu advogado, para pagar em 15 

(quinze) dias, e em caso de não pagamento voluntário no prazo, incidirá 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do débito, acrescido 

de custas e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 

(CPC, 523 e § 1º).

II. Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pela parte 

exequente.

III. Em havendo indicação de bens pela parte credora, PENHOREM-SE os 

bens indicados (CPC, art. 524, VII).

IV. Transcorrido o prazo sem o pagamento, o executado dispõe do prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, nos próprios 

autos, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art. 525);

 V. Decorrido em vazio o prazo de impugnação, CERTIFIQUE-SE.

VI. Realizadas a penhora e a avaliação, iniciar-se-á a fase de 

expropriação (CPC, art. 685, parágrafo único).

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 335081 Nr: 3367-83.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 
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estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação foi atribuído o valor da 

causa de forma incorreta.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa, tem 

valor inestimável, havendo partilha de bens, entendo que as custas devem 

incidir sobre o valor destes.

Na esteira desse entendimento, vale colacionar os seguintes precedentes 

da jurisprudência, in verbis:

“A Ação de divórcio é de valor inestimável, por se tratar de estado da 

pessoa, ainda que existam bens a partilhar e que as custas incidam sobre 

o valor destes.” (Ac. 1ª Câm. Civ. Do TJSP, na Ap. Civ. 22.248, RT 

574/113).

“Embora a ação de dissolução de sociedade de fato entre concubinos não 

tenha conteúdo econômico imediato, pois só após a partilha de acervo 

societário a imediatidade se dará, o autor não tem o arbítrio de atribuir a ela 

um valor ínfimo. Há de fazê-lo levando em conta o direito material que lhe 

serve de alicerce, ainda que por estimativa – art. 258 do CPC”. (Ac. 2ª 

Câm. Do TJRJ. No AI 1363/88, j. 24.02-89, COAD 45.398).

 Ademais, estabelece o art. 292, inc. III, do CPC, que: “O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) na ação de 

alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor.”.

Assim sendo, INTIME-SE o procurador da parte requerente, para que, no 

prazo legal, emende a petição inicial e atribua a causa seu correto valor, 

sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, 

consoante estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código 

de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 335149 Nr: 3420-64.2020.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DE CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, como a criança reside atualmente na Comarca de Juara/MT, 

devem estes autos ser remetidos ao Juízo daquela Comarca.Posto isso, 

declaro a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO de minha 

competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, em favor do douto Juízo da Comarca de Juara/MT, para onde 

determino a remessa deste feito.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. 

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 307371 Nr: 8644-17.2019.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLS, ILS, GLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, 

TIAGO DE MATOS SANTOS - OAB:26651/O

 Vistos.

 INTIME-SE a parte autora, através de seu procurador, para informar o 

atual endereço da Sra. Débora Lourenço Santos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso III).

 Decorrido o prazo, devidamente certificado, abro vista ao Ministério 

Público para querendo manifestar-se.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 319427 Nr: 18304-35.2019.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA TAYANE PADILHA - 

OAB:26688, ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

26/05/2020, às 16h30min.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Sem prejuízo do cumprimento da determinação acima, INTIME-SE a equipe 

técnica do Juízo, para que, procedam com a realização de estudo 

psicossocial na residência das partes, a fim de verificar a atual situação 

em que a criança se encontra, quem possui melhores condições de cuidar 

e zelar da criança, emitindo parecer acerca do locus de residência da 

criança e o período de convivência dos genitores, devendo juntar o 

relatório psicossocial antes da audiência.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 334297 Nr: 2867-17.2020.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYELLE MOREIRA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDA, MARCIA SANTANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BELLANDI - 

OAB:25271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, vejo que a parte embargante não efetuou o 

pagamento das custas processuais (fl. 29).

Posto isso, intime-se a embargante, por intermédio de seu procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil.

Com o recolhimento das custas processuais, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334313 Nr: 2880-16.2020.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PFM, LFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 16/18, que designo o dia 

19/06/2020 às 14h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 
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intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325111 Nr: 22646-89.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOdS, MOdS, DRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELLINY MORAIS 

CARVALHO - OAB:26048, JHONATAS SIMIONI LOTERIO - OAB:410801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT, TIAGO SHIOJI TIUMAN - OAB:21.461

 Certifico que, a contestação juntada às fls 31/50 é tempestiva. Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007-CGJ impulsiono os 

autos afim de intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 335210 Nr: 3449-17.2020.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLSDL, KMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98) que poderão ser 

revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

II - Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

III - INTIME-SE a parte executada, no endereço constante na inicial, nos 

termos do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito alimentar, no valor de R$ 940,48 

(novecentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos), com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, no mesmo prazo, 

comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena 

de ser protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil 

por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

IV - Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, 

não prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como abro vista ao Ministério Público para, 

querendo, manifestar acerca do pedido de prisão civil.

V - OFICIE-SE a empresa Cesar Comércio de Veículos Ltda, endereço 

informado à fl. 06, para que proceda com o desconto mensal em folha de 

pagamento do valor dos alimentos em favor da criança Davy Lorenzzo 

Silva de Lima, no patamar de 30,06% (trinta vírgula zero seis por cento) do 

salário mínimo, correspondente a R$ 319,77 (trezentos e dezenove reais e 

setenta e sete centavos), depositando em conta bancária da 

representante legal da criança, Sra. Kenia Medrade Silva, agência 2086, 

conta poupança n. 00024393-7, operação 013, Caixa Econômica Federal.

Proceda ainda o Sr. Gestor Judiciário com o apensamento dos presentes 

autos aos tombados sob o Código 307833.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 335296 Nr: 3511-57.2020.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACLDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - 

OAB:3659/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico eventual existência de litispendência, 

uma vez que já tramita neste juízo ação de ação divórcio c/c partilha de 

bens c/c alimentos e guarda, tombada sob o cód. 334136.

Desse modo, levando em consideração o disposto no art. 10 do CPC, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a possibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 335105 Nr: 3382-52.2020.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDG, RIG, NDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGDS, ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98) que poderão ser 

revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

II - Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

III - Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

IV - INTIME-SE a parte executada, no endereço constante na inicial, nos 

termos do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito alimentar, no valor de R$ 710,22 

(setecentos e dez reais e vinte e dois centavos), com os acréscimos 

legais, bem como as parcelas vincendas, no mesmo prazo, comprovar que 

o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser 

protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 

03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

V - OFICIE-SE o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, para que 

proceda com o desconto mensal do benefício recebido por Fortunato 

Gomes da Silva e Elisabeth Candido da Silva o valor de 22,73% (vinte e 

dois virgula setenta e três por cento) do salário mínimo, correspondente a 

R$ 237,53 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos), a 

título de alimentos em favor dos adolescentes Rhanna Dorys Gomes e 

Rebeca Iolly Gomes, depositando em conta bancária da representante 

legal da criança, Sra. Nina de Souza, agência 2086, conta poupança n. 

23929-8, operação 013, Caixa Econômica Federal.

VI - Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, 

não prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como abro vista ao Ministério Público para, 

querendo, manifestar acerca do pedido de prisão civil.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 335106 Nr: 3384-22.2020.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCGG, RCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98) que poderão ser 

revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

II - Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

III - INTIME-SE a parte executada, no endereço constante na inicial, nos 

termos do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito alimentar, no valor de R$ 1.123,52 (um mil e 

cento e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos), com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, no mesmo prazo, 

comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena 

de ser protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil 

por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

IV - Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, 
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não prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como abro vista ao Ministério Público para, 

querendo, manifestar acerca do pedido de prisão civil.

V OFICIE-SE a empresa TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA, 

endereço informado à fl. 04, para que proceda com o desconto mensal em 

folha de pagamento do valor dos alimentos em favor da criança Nadyeli 

Cristina Garcia Gomes, no patamar de 30,06% (trinta virgula seis por 

cento) do salário mínimo, correspondente a R$ 314,13 (trezentos e 

catorze reais e treze centavos), depositando em conta bancária da 

representante legal da criança, Sra. Renata Cristina Garcia, agência 1249, 

conta n. 1003588-0, Banco Bradesco.

Proceda ainda o Sr. Gestor Judiciário com o apensamento dos presentes 

autos aos tombados sob o Código 290720.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 335107 Nr: 3386-89.2020.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVR, EAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98) que poderão ser 

revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

INTIME-SE a parte executada, no endereço constante na inicial, nos termos 

do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito alimentar, no valor de R$ 1.096,91 (um mil e noventa 

e seis reais e noventa e um centavos), com os acréscimos legais, bem 

como as parcelas vincendas, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, não 

prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como abro vista ao Ministério Público para, 

querendo, manifestar acerca do pedido de prisão civil.

Proceda ainda o Sr. Gestor Judiciário com o apensamento dos presentes 

autos aos tombados sob o Código 170952.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 335111 Nr: 3392-96.2020.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGLF, SBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98) que poderão ser 

revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

INTIME-SE a parte executada, no endereço constante na inicial, nos termos 

do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito alimentar, no valor de R$ 1.564,36 (um mil quinhentos 

e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos), com os acréscimos 

legais, bem como as parcelas vincendas, no mesmo prazo, comprovar que 

o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser 

protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 

03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, não 

prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como abro vista ao Ministério Público para, 

querendo, manifestar acerca do pedido de prisão civil.

Proceda ainda o Sr. Gestor Judiciário com o apensamento dos presentes 

autos aos tombados sob o Código 154033.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 335112 Nr: 3394-66.2020.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOM, MHTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98) que poderão ser 

revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

II - Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

III - INTIME-SE a parte executada, no endereço constante na inicial, nos 

termos do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito alimentar, no valor de R$ 540,36 

(quinhentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), com os acréscimos 

legais, bem como as parcelas vincendas, no mesmo prazo, comprovar que 

o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser 

protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 

03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

IV - Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, 

não prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como abro vista ao Ministério Público para, 

querendo, manifestar acerca do pedido de prisão civil.

V - OFICIE-SE a empresa RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA, endereço 

informado à fl. 07-v, para que proceda com o desconto mensal em folha 

de pagamento do requerido, o valor de 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo, correspondente a R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois 

reais e cinquenta centavos), em favor da criança Gabrielly Ochiuto 

Meneguello, depositando em conta bancária da representante legal da 

criança, Sra. Maria Helena Tosta Ochiuto, agência 2086, conta poupança 

n. 26152-8, operação 013, Caixa Econômica Federal.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 335113 Nr: 3396-36.2020.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHP, EHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98) que poderão ser 

revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

INTIME-SE a parte executada, no endereço constante na inicial, nos termos 

do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito alimentar, no valor de R$ 983,65 (novecentos e 

oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos), com os acréscimos 

legais, bem como as parcelas vincendas, no mesmo prazo, comprovar que 

o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser 

protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 

03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, não 

prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como abro vista ao Ministério Público para, 

querendo, manifestar acerca do pedido de prisão civil.

Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 335114 Nr: 3398-06.2020.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMP, KADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98) que poderão ser 

revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

INTIME-SE a parte executada, no endereço constante na inicial, nos termos 

do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito alimentar, no valor de R$ 1.128,40 (um mil cento e 

vinte e oito reais e quarenta centavos), com os acréscimos legais, bem 

como as parcelas vincendas, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, não 

prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como abro vista ao Ministério Público para, 

querendo, manifestar acerca do pedido de prisão civil.

Proceda ainda o Sr. Gestor Judiciário com o apensamento dos presentes 

autos aos tombados sob o Código 254400.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 200916 Nr: 15458-84.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HVOM, GOM, MHTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - PRÁTICA FORENSE 

E ESTÁGIO SUPERVISIONADO - OAB:

 Vistos.

Converto o feito em cumprimento de sentença, nos termos do art. 523 do 

CPC.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98) que poderão ser 

revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Diante de petitório e estando preenchidos os requisitos do art. 523 e 524, 

do CPC, prossiga-se o cumprimento de sentença, conforme as 

determinações contidas nesta decisão:

Havendo requerimento, EXPEÇA-SE em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).

I. INTIME-SE o devedor, na pessoa de seu advogado, para pagar em 15 

(quinze) dias, e em caso de não pagamento voluntário no prazo, incidirá 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do débito, acrescido 

de custas e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 

(CPC, 523 e § 1º).

II. Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pela parte 

exequente.

III. Em havendo indicação de bens pela parte credora, PENHOREM-SE os 

bens indicados (CPC, art. 524, VII).

IV. Transcorrido o prazo sem o pagamento, o executado dispõe do prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, nos próprios 

autos, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art. 525);

 V. Decorrido em vazio o prazo de impugnação, CERTIFIQUE-SE.

VI. Realizadas a penhora e a avaliação, iniciar-se-á a fase de 

expropriação (CPC, art. 685, parágrafo único).

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135579 Nr: 5774-77.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGD, VDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 103, a parte exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Instado a manifestar-se o Ministério Público não se opõe a extinção do 

feito, com fundamento no art. 924, inc. II do CPC (fl. 105).

Com efeito, os arts. 924, inciso II, e 925, do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Assim, considerando o adimplemento do débito alimentar, a extinção do 

feito por cumprimento da obrigação é medida que se impõe.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Considerando o princípio da sucumbência, condeno a parte executada ao 

pagamento de honorários, fixando estes em 10% do valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 1°, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Proceda o Sr. Gestor Judiciário com o recolhimento de eventual mandado 

de prisão expedido nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135069 Nr: 5213-53.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDA, ESCM, RSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Emoryel Costa de 

Almeida e Emoryene Costa de Almeida representados pela genitora 

Rosilene Souza Costa, em face de Euclides Santana Almeida, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Analisando os autos, vejo que restou infrutífera a intimação pessoal dos 

exequentes, uma vez que estes não residem no endereço indicado na 

inicial, conforme se abstrai da certidão de fl. 52-verso dos autos em 

apenso.

Insta ressaltar que a procuradora da parte exequente foi intimada, 

contudo, quedou-se inerte (fl. 120).

É importante ressaltar que cabe a parte comunicar ao Juízo acerca de 

eventual mudança de endereço, sendo forçoso concluir que o presente 

feito aguarda providência da parte exequente, condição esta que não 

pode ser mantida ad eternun.

Assim, considerando que a parte exequente não manifestou interesse no 

prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos, 

assim, a extinção do feito é medida que se impõe.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 
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abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte exequente, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Por fim, PROCEDA o Sr. Gestor Judiciário com o levantamento de qualquer 

restrição realizada em desfavor do executado.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 233227 Nr: 22093-47.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVCDS, EMCDS, RC, DSCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a peça processual de fl. 57 encontra-se 

desprovida de assinatura, mostrando-se irregular.

 Desse modo, INTIME-SE o procurador da parte exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sanar a irregularidade processual apresentada, bem 

como proceder a juntada da planilha de cálculo atualizada.

Após o devido saneamento e com a juntada da planilha, venham-me os 

autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 233408 Nr: 22237-21.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LVCDS, EMCDS, RC, DSCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - PRÁTICA FORENSE 

E ESTÁGIO SUPERVISIONADO - OAB:

 Vistos.

Em análise dos autos, verifico que a parte autora requer o 

encaminhamento da presente demanda ao contador judicial, para fins de 

atualização dos cálculos, bem como pugna seja a parte requerida citada 

por edital.

Ocorre que, o presente feito trata-se de ação revisional de alimentos, a 

qual se encontra em fase de instrução e julgamento, posto que o requerido 

foi citado por edital (fl. 45).

Desta forma, pelos fundamentos de fato descritos acima, DETERMINO que 

o Sr. Gestor Judiciário proceda com o desentramento da fl. 69 entregando 

ao procurador.

Sem prejuízo da determinação acima, DESIGNO audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 03/06/2020, às 16h30min.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266674 Nr: 29598-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO ALBERTI AFONSO - 

OAB:165440, FERNANDO ALBERTI AFONSO - OAB:182909/SP

 Posto isso, por tudo que consta nos autos e em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na exordial 

a fim de:I – RECONHECER o liame parental das partes, e DECLARAR, por 

consequência, a paternidade de Yuiti Kawassaki em relação ao 

requerente Paulo Leandro de Jesus.II – EXPEDIR os competentes 

mandados de averbação ao 3º Tabelionato de Notas da Comarca de 

Cuiabá/MT e ao Cartório de Registro Civil de Piracicaba/SP, para que 

acrescente na Certidão de Casamento e de Nascimento de Paulo Leandro 

de Jesus o nome do genitor, Yuiti Kawassaki, e dos avós paternos Hajime 

Kawassaki e Tome Kawassaki, passando o requerente a se chamar: 

Paulo Leandro de Jesus Kawassaki.CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, porém, SUSPENDO tal 

condenação, na forma do artigo 98, §3º, do CPC, já que DEFIRO o pedido 

de justiça gratuita.Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após, o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 295131 Nr: 21095-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rabaneda dos Santos - 

OAB:OAB/MT 12945/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17.757/MT, JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864/O

 Vistos.

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos por Maria Judete dos 

Santos Chaves, no qual aponta obscuridade na decisão proferida à de fl. 

129, requerendo haja manifestação acerca do rito especial da ação de 

prestação de contas ou se haverá conversão para o rito comum.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Os embargos são tempestivos (fls. 145), razão pela qual os conheço e os 

aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

Entretando, antes da análise das alegações do Embargante entendo 

necessário o contraditório, até porque se trata de embargos de 

declaração com efeito infringente, pois postula o embargante análise de 

retificação de cálculo.

Ademais, nos termos do § 2º do art. 1023 há disposição expressa que o 

juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se nos casos em 

que eventual acolhimento do pedido implique a modificação da decisão 

embargada.

Desta forma, antes de julgar os presentes embargos, verifico que se faz 

necessário o cancelamento da audiência de conciliação, instrução e 

julgamento designada nos autos, bem como a intimação da embargada 

para querendo manifestar-se.

Posto isso:

I – CANCELO por ora, a audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada nos autos.

II - CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias para a embargada manifestar-se 

nos autos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 306070 Nr: 7564-18.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RSDS, EGLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE BISCHOFF 

HARTMANN - OAB:OAB/RS90.026, JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:OAB/MT16.156

 Deste modo, o não acolhimento do pedido de reconsideração é medida 

que se impõe.De outro norte, no que se refere ao pedido de realização de 

audiência por sistema de vídeo conferência, não merece prosperar tendo 

em vista a ausência de regulamentação própria.Nesse sentido, verifico a 

necessidade de intimação da parte autora para manifestar acerca do 

interesse na composição amigável.Posto isso, e em consonência com o 

parecer ministerial:I - INDEFIRO o pedido reconsideração da decisão de fls. 

22/23, mantendo-a pelos seus próprios fundamentos.II - INDEFIRO o pedido 

de realização de audiência de conciliação por sistema videoconfência, e, 

por consequência, INTIME-SE a parte autora, por intermédio da Defensoria 

Pública, para manifestar interesse na composição amigável, nos termos do 

art. 334, § 4º, inc. I do CPC.III - Havendo interesse da parte autora, 

mantenho a designação de audiência de conciliação designada nos 

autos.IV. Não havendo interesse da parte autora na composição amigável 

CITE-SE, na pessoa do procurador, para apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências do artigo 344 do Código 

de Processo Civil.Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 306085 Nr: 7589-31.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: luiz carlos de paulo barbosa - 

OAB:12107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável 

proposta por Adriana Ribeiro Rodrigues em face de Júnior André 

Pissinato, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em análise dos autos, vejo que foi informado o óbito da parte requerida à 

fl. 186, desta forma, vejo a necessidade de cancelamento da audiência de 

conciliação, instrução e julgamento designada nos autos.

Nesse sentido, importante ressaltar que em caso de interesse no 

prosseguimento do feito, a inicial deverá ser aditada quanto ao polo 

passivo da demanda, pois conforme se abstrai da certidão de óbito o de 

cujus não deixou descendente, devendo, portanto a ascendente ser 

incluída no referido polo.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

destacam:

Ascendentes e cônjuge sobrevivente. Caso o morto não deixe 

descendentes, herdam concorrentemente, em igualdade de condições (CC 

1836), seus ascendentes e o cônjuge sobrevivente, independentemente 

do regime de bens do casamento, desde que preenchidos por ele os 

requisitos do CC 1830. Ou seja: preenchidos os requisitos do CC 1830, se 

o falecido não deixou descendentes, o cônjuge sobrevivente herda em 

concorrência com os ascendentes, como herdeiro necessário, 

obedecidos os regramentos do CC 1836 e CC 1837.” (Código Civil 

comentado. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 1171)

Posto isso:

I – CANCELO a realização da audiência de conciliação, instrução e 

julgamento designada nos autos.

II - INTIME-SE o procurador da parte autora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial, fazendo constar a ascendente do 

de cujus ou a juntada da certidão de óbito da mesma, sob pena de 

extinção do feito.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103894 Nr: 2705-42.2008.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSDS, CSDS, SDFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:OAB/MT 

4.816, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 31 que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de inércia, os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 126326 Nr: 5258-91.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDA, ESCM, RSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Emoryel Costa de 

Almeida e Emoryene Costa de Almeida representados pela genitora 

Rosilene Souza Costa, em face de Euclides Santana Almeida, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Analisando os autos, vejo que restou infrutífera a intimação pessoal dos 

exequentes, uma vez que estes não residem no endereço indicado nos 

autos, conforme se abstrai da certidão de fl. 52-verso.

Insta ressaltar que a procuradora da parte exequente foi intimada, 

contudo, quedou-se inerte (fl. 59).

É importante ressaltar que cabe a parte comunicar ao Juízo acerca de 

eventual mudança de endereço, sendo forçoso concluir que o presente 

feito aguarda providência da parte exequente, condição esta que não 

pode ser mantida ad eternun.

Assim, considerando que a parte exequente não manifestou interesse no 

prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos, 

assim, a extinção do feito é medida que se impõe.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte exequente, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Por fim, PROCEDA o Sr. Gestor Judiciário com o levantamento de qualquer 

restrição realizada em desfavor do executado.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 143004 Nr: 2480-80.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS, DDS, GDS, MJDSC, MSDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rabaneda dos Santos - 

OAB:OAB/MT 12945/O, JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - 

OAB:14864/O, Michelle Matsuura Borralho - OAB:OAB/MT 21.616/O, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte inventariante através de seu procurador, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do petitório retro.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 308231 Nr: 9306-78.2019.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDO, LCDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - OAB:23753/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a cota ministerial retro, para tanto, INTIME-SE a parte autora, através 

de suas procuradoras, para juntar aos autos proposta de compra e venda 

do imóvel descrito às fls. 25/26, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, abro vista ao Ministério Público, para querendo manifestar-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319329 Nr: 18209-05.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLM, RM, FM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Bertoldo Muleta - 

OAB:24593O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação do inventariante, por meio do 

seu procurador (a) constituído nos autos, para que proceda a retirada do 

alvará, no prazo de 05 (cinco) dias.

Isabelle V.Rigui

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324364 Nr: 22101-19.2019.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 26/27, que designo o dia 

04/05/2020 às 13h00, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327951 Nr: 24746-17.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FRG, GSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSG, DS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - PRÁTICA FORENSE E 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKE FERREIRA DOS ANJOS 

- OAB:26101/O

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls.27/28, que redesigno o dia 

04/05/2020 às 14h30, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte requerida para que compareça na 

audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 

334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271026 Nr: 2014-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIA CALZAVARA DA SILVA, LUCIMARA 

APARECIDA DA SILVA, LUCIMEIRE APARECIDA DA SILVA COSTA, 

LUCIANE APARECIDA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, RAFAEL WILLIAN BATISTA - OAB:19793/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo os autores na pessoa do seu advogado para que 

manifestem acerca da devolução da carta precatória fl. 99/102 no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274752 Nr: 4787-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SAEDS, TAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo "in albis" para o requerido, sem que o 

referido tenha apresentado contestação. Nos termos da legislação vigente 

e do Provimento 056/2007-CGJ impulsiono os autos para intimação da 

parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307609 Nr: 8843-39.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DKTP, ST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORACIO DA SILVA - 

OAB:

 Certifico que, intimo o requerente na pessoa do seu advogado para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, informando o atual 

endereço da parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, inciso III).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319783 Nr: 18581-51.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDO, VGRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:13451, 

RENATA M. DE A. V NETO DEBESA - OAB:11674/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a contestação juntada às fls. 118/162 é tempestiva. Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007-CGJ impulsiono os 

autos afim de intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333027 Nr: 2038-36.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONESIO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:19867/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 20/21, que designo o dia 

27/04/2020 às 13h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333230 Nr: 2185-62.2020.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Camargo de Moura - 

OAB:26698/O, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 20/22, que designo o dia 

24/04/2020 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 327349 Nr: 24302-81.2019.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA GABRIELA KNOPF 

DOS SANTOS SILVA - OAB:20.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO de 

minha competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a ação, 

em favor do douto Juízo da Comarca de São Lourenço do Oeste/SC, para 

onde determino a remessa do feito.Intimem-se.Após o decurso do prazo 

recursal, remetam-se os autos àquela Comarca, com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 331294 Nr: 940-16.2020.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YGAZ, MADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), que 

poderão ser revogados a qualquer tempo.II - Recebo a emenda a petição 

inicial.III - Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV - 

ARBITRO alimentos provisórios em favor da menor criança Yasmim 

Gabrielly Alves Zompero, no patamar de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, para cada requerido, correspondente à quantia de R$ 

313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos), a serem pagos 

pelos requeridos, por meio de depósito bancário na conta da 

representante da menor, a ser indicada, à partir da citação.V – 

DETERMINO a realização de prova pericial, para tanto, deverá o Sr. Gestor 

Judiciário diligenciar junto a coletadora de material genético desta Comarca 

data e hora para a referida coleta, consignando que o resultado deverá 

ser juntado aos autos antes da realização da audiência de conciliação.VI - 

INTIME-SE a equipe técnica do juízo, para que proceda com a realização 

de estudo psicossocial das partes, a fim de verificar a existência de laços 

afetivos entre os requeridos e a criança Yasmim Gabrielly Alves Zompero, 

devendo juntar aos autos o relatório em data anterior a audiência.VII - 

DESIGNE-SE data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VIII - 

CITE-SE a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107035 Nr: 5744-47.2008.811.0055

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDJL, IMCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o autor na pessoa do seu advogado para que, em 5 

(cinco) dias promova o recolhimento das custas cartorárias referente a 

averbação nas matrículas dos imóveis conforme fl. 170-v, juntando aos 

autos o comprovante do recolhimento.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158103 Nr: 6699-05.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA PINHEIRO MARTINS SILVEIRA, 

PATRICIA PINHEIRO MARTINS SILVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MARLON TRAMONTINA CRUZ URTOZINI - 

OAB:203963/SP, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:16919/MT

 Certifico que, tendo em vista o ofício e documento de fls. 113/115, intimo a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148169 Nr: 8036-63.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTICOLHE COMERCIO DE HORTALIÇAS E 

CEREAIS LTDA, NATAL FERNANDO LOPES, NATAL DE JESUS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a carta precatória ter sido devolvida sem 

cumprimento, intimo a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324510 Nr: 22192-12.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO PAULO-SP, BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

MARCELO MACHADO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GODOY MAGALHÃES 

- OAB:234.123/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no bairro Santa 

Terezinha, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 333880 Nr: 2617-81.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA FERRAZ BERBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUSIA MONTIERO SERTAO SANTOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER - 

OAB:11035-B/MT, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10.908-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 333880.

 Vistos,

 Por um lapso, a audiência de conciliação designada foi agendada em data 

de feriado nacional.

 Sendo assim, redesigno a audiência de conciliação para o dia 28 de abril 

de 2020, às 15:00 horas.

 Ciência às partes.

 Tangará da Serra-MT, 12 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 334008 Nr: 2665-40.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA FERRAZ BERBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDA APARECIDA DA SILVA CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER - 

OAB:11035-B/MT, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10.908-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 334008.

 Vistos,

 Por um lapso, a audiência de conciliação designada foi agendada em data 

de feriado nacional.

 Sendo assim, redesigno a audiência de conciliação para o dia 28 de abril 

de 2020, às 14:00 horas.

 Ciência às partes.

 Tangará da Serra-MT, 12 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 334012 Nr: 2672-32.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA FERRAZ BERBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SUELENE DELGADO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER - 

OAB:11035-B/MT, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10.908-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 334012.

 Vistos,

 Por um lapso, a audiência de conciliação designada foi agendada em data 

de feriado nacional.

 Sendo assim, redesigno a audiência de conciliação para o dia 28 de abril 

de 2020, às 15:30 horas.

 Ciência às partes.

 Tangará da Serra-MT, 12 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 335004 Nr: 3319-27.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CAVALCANTE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 335004.

 Vistos,

 Por um lapso, a audiência de conciliação designada foi agendada em data 

de feriado nacional.

 Sendo assim, redesigno a audiência de conciliação para o dia 28 de abril 

de 2020, às 14:30 horas.

 Ciência às partes.

 Tangará da Serra-MT, 12 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270667 Nr: 1716-84.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DABSON JUNIOR SGUAREZI GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTADORA EXPORTADORA 

E DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE MORAES 

DOUTADO NETO - OAB:23.255/PE

 Certifico que, a certidão de habilitação de crédito já foi retirada pela 

advogada do requerente na data de 30/10/2019.

Certifico que, não há nos autos substabelecimento em nome do Dr. 

Antonio de Moraes Dourado Neto, OAB/PE: 23.255. Sendo assim, intimo o 

requerido para regularizar a sua capacidade postulatória, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230541 Nr: 18946-13.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVETE TEREZA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de fl. 113 no átrio do fórum, 

conforme prescreve o art. 257 do CPC.

Certifico que, em cumprimento à determinação de fl. 103, intimo o 

exequente para retirar uma via do edital expedido em fl. 113 e publicá-lo 

em jornal local de ampla circulação, conforme preconiza o parágrafo único 

do art. 257 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264551 Nr: 28112-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALY ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414/SP, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a devolução da correspondência de fl. 88, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 5.2.4, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para se manifestar, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288480 Nr: 15913-44.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONIEDER AVELINO EZANAZOKAECE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:OAB/RN 1853, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221386

 Certifico que, analisando o comprovante de fl. 108, verifica-se que o valor 

que deveria ter sido depositado na conta do distribuidor foi recolhido 

erroneamente a título de custas judicias na conta do Funajuris. Sendo 

assim, intimo mais uma vez o requerido para, no prazo de 5 dias, efetuar o 

pagamento dos emolumentos/custas do distribuidor no valor de R$ 110,19, 

através de depósito, na conta n.º 10.4126-6, agência: 1321-8, do Banco 

do Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, PIS/PASEP: 

101.09423-60-4 e CPF n.º 238.698.799-04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203274 Nr: 17317-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLOVES NEVES, JOSE CORNELIO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo a intimação da parte autora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder ao preparo da Carta Precatória expedida à Comarca de 

Várzea Grande para citação do executado, juntado a guia aos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283871 Nr: 12188-47.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE DINARTE KUNST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, 

no bairro Jardim Europa, a ser depositada em guia própria a ser expedida 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no 

campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 151602 Nr: 180-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALÚRGICA TRIÂNGULO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, SEBASTIANA NEUZA BERNARDES DE SOUZA, JAIME 

DALCOL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - 

OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, Kelly 

Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 Execução Fiscal n.º: 180-14.2013.811.0055– Código: 151602.

VISTOS, ETC.

Considerando que o executado efetuou o parcelamento do valor objeto da 

presente execução fiscal, conforme informado pelo exequente, resta 

suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário, nos termos do artigo 

151, VI, do Código Tributário Nacional.

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

VI – o parcelamento.”

Desta feita, defiro o pedido retro, razão pela qual, SUSPENDO o presente 

feito pelo prazo requerido.

 Defiro o pedido de modificação da restrição veicular, eis que o débito 

encontra-se em parcelamento, conforme á fl. 80.

 Após, intime-se a exequente para que se manifeste em prosseguimento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, e requerer o que entender de direito.

 Às providências.

 Tangará da Serra - MT, 02 de março de 2020.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 105525 Nr: 4287-77.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonieta Ramalho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código 105525

Conforme se infere à fl. 177, vislumbra-se que a requerente recebeu o 

pagamento do débito reclamado nos autos, não havendo verbas a serem 

adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº. 7.603/2001.

Considerando o pagamento do débito reclamado, reconheço o trânsito em 

julgado, razão pela qual determino o imediato arquivamento dos autos.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 156232 Nr: 4840-51.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA APARECIDA PIOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com supedâneo no art. 485, III do Código de 

Processo Civil.Revogo a antecipação da tutela concedida nos 

autos.Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil.Arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas de estilo.P.R.I.C.Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2020.Edna 

Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103167 Nr: 2011-73.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA DE ANUNCIAÇAO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar o 

advogado da autora para comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o valor pertencente a autora através dos alvarás n. 378637-4/2018 e 

378636-6/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103401 Nr: 2252-47.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar o 

advogado da autora para comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o valor pertencente ao autor, pago através dos alvarás n. 422746-8 

e 422747-6/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 105034 Nr: 3816-61.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Marcio Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Guedes Cardoso - 

OAB:OAB/MT 10.942

 Posto isso, julgo PROCEDENTE os pedidos formulados na impugnação à 

execução apresentada pelo executado e, consequentemente, determino 

que o MINISTÉRIO PÚBLICO apresente novo demonstrativo de débito, 

o b s e r v a n d o  a  p a r t e  d i s p o s i t i v a  d a  s e n t e n ç a  ( f l s . 

1.480).Cumpra-se.Tangará da Serra, 16 de março de 2020. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito – REGIME DE EXCEÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113904 Nr: 4081-29.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZIRA AMELIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o contrato de honorários contratuais mencionado na petição 

de fls. 149/153 não a acompanhou, sendo assim, intimo a parte exequente 

para que colacione o aludido documento nos autos, requerendo o que de 

direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125952 Nr: 4937-56.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO CARLOS BARBOZA NETO, ELENIR VELOSO 

BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a 

advogada da autora para comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o valor pertencente a autora pago através dos alvarás n. 448150-P e 

448149-6/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138769 Nr: 9197-45.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, não obstante a certidão de fl. 101, não vislumbrei planilha de 

cálculo dos valores devidos conforme acordo homologado, sendo assim, 

intimo a parte autora, para no prazo legal, apresentar os valores que 

entende serem devidos para possibilitar a expedição do Ofício requisitório 
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pertinente.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146587 Nr: 6326-08.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARBOSA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimado, o INSS quedou-se inerte. Impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar o autor, para requerer o que entender de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 142327 Nr: 1725-56.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para que propulsione o feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

conclusos imediatamente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 181432 Nr: 23527-42.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA DE SIQUEIRA GRANZOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE 

SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Remetam-se os autos ao Contador Judicial para que proceda com os 

cálculos nos termos fixados na sentença prolatada no feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Empós, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, advertindo-se que o silêncio será interpretado como 

anuência ao cálculo elaborado pelo Contabilista do Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 195538 Nr: 11254-94.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE SOUZA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Perlustrando atentamente o feito, verifico que a parte autora foi intimada 

para propulsionar e promover diligências nos autos, contudo, permaneceu 

inerte.

À vista do exposto, determino a remessa dos autos ao arquivo, em razão 

da ausência de interesse da parte autora, podendo os autos serem 

desarquivados a qualquer tempo mediante manifestação expressa.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 127173 Nr: 6088-57.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se infere à fl. 190, vislumbra-se que a requerente recebeu o 

pagamento do débito reclamado nos autos, não havendo verbas a serem 

adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº. 7.603/2001.

Considerando o pagamento do débito reclamado, reconheço o trânsito em 

julgado, razão pela qual determino o imediato arquivamento dos autos.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 136967 Nr: 7264-37.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-oab MT, LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De pronto, indefiro o pedido formulado às fls. 144/145, porquanto não foi 

dado início a fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual não há 

valores a ser liberados nos autos. Outrossim, deverá a parte exequente 

elaborar os cálculos para dar ensejo ao cumprimento de sentença, 

devendo, inclusive, se a ter aos requisitos elencados nos artigos 524 e 

798, ambos do Código de Processo Civil, vejamos:Art. 524. O requerimento 

previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, devendo a petição conter:I - o nome completo, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o 

disposto no art. 319, §§ 1o a 3o;II - o índice de correção monetária 

adotado;III - os juros aplicados e as respectivas taxas;IV - o termo inicial e 

o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;V - a 

periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;VI - especificação 

dos eventuais descontos obrigatórios realizados;VII - indicação dos bens 
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passíveis de penhora, sempre que possível.Art. 798. Ao propor a 

execução, incumbe ao exequente:I - instruir a petição inicial com:a) o título 

executivo extrajudicial;b) o demonstrativo do débito atualizado até a data 

de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia 

certa;c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for 

o caso;d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que 

lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não 

for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a 

contraprestação do exequente;II - indicar:a) a espécie de execução de 

sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada;b) os 

nomes completos do exequente e do executado e seus números de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica;c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter:I - o 

índice de correção monetária adotado;II - a taxa de juros aplicado (...)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141838 Nr: 1189-45.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE JESUS BENEDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TEREZINHA DE JESUS BENEDITO, Cpf: 

43007201187, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o executado para querendo, manifestar acerca da 

restrição realização pelo RenaJud no veículo HONDA/NX 200, placa 

JYF2936, bem como da penhora do valor de R$ 79,90 (setenta e nove 

reais e noventa centavos), no prazo de 30 (trinta) dias

Despacho/Decisão: Processo n.º 1189-45.2012 (Cód. 141838)VISTOS, 

ETC.Tendo em vista a petição da Defensoria Pública, determino a intimação 

das diligências de fl.50, por edital.Às providências. Tangará da Serra/MT, 

12 de novembro de 2018.FRANCISCO NEY GAIVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosolem 

Santos, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151748 Nr: 343-91.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON LINE COMERCIO E ATACADISTA E 

VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA ME, VEIMAR TORRES SILVA, RITA 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VEIMAR TORRES SILVA, Cpf: 

43230814134, Rg: 719782, casado(a), agricultor. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o executado para querendo, manifestar acerca da 

restrição realização pelo RenaJud no veículo TOYOTA/COROLLA XEI 1.8 

FLEX, placa NPP9950, no prazo de 30 (trinta) dias

Despacho/Decisão: Processo n.º 343-91.2013.811.0055 (Cód. 

151748)VISTOS, ETC.Inicialmente, proceda-se com a intimação da parte 

executada acerca da constrição de veículos efetuada em seu nome, bem 

como do bloqueio online via Bacenjud, por meio de edital, uma vez que a 

mesma restou infrutífera quando realizada por Oficial de Justiça.Ademais, 

defiro o pedido de fls. retro, razão pela qual, determino que se proceda 

com a expedição de mandado de penhora e avaliação sobre o veículo que 

consta à fl. 33.Restando frutífera a diligência supra, deverá ser intimada a 

parte executada (ou o seu representante legal) pelo correio, mediante 

remessa de cópia do termo/auto de penhora (art. 12, §1º da LEF).Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 06 de novembro de 2018.FRANCISCO 

NEY GAIVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosolem 

Santos, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151759 Nr: 354-23.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. DA SILVA COUTO & CIA LTDA, LUIZ 

CARLOS DA SILVA COUTO, LUZIA RUBIA FARIA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L. C. DA SILVA COUTO & CIA LTDA, 

CNPJ: 04799246000126, atualmente em local incerto e não sabido LUIZ 

CARLOS DA SILVA COUTO, Cpf: 24135526187, Rg: 2085429, brasileiro(a) 

e atualmente em local incerto e não sabido LUZIA RUBIA FARIA COUTO, 

Cpf: 51307065104, Rg: 119.2891-3, brasileiro(a), casado(a), autônoma, 

Telefone 065 96387999. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de L. C. DA SILVA COUTO & CIA 

LTDA, LUIZ CARLOS DA SILVA COUTOE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5623/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/12/2012

 - Valor Total: R$ 15.161,71 - Valor Atualizado: R$ 15.161,71 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Código 151759VISTOS, ETC.1) Inicialmente, DEFIRO o 

petitório de fls. retro, determino ao Sr. Gestor que expeça o necessário 

para citar as partes executadas por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Neste, 

deverá constar que ao revel fica nomeada a Defensoria Publica como 

curadora.2) Não ocorrendo o pagamentono prazo de 05 (cinco) das, 

voltem os autos conclusos para constrição via BACENJUD e RENAJUD.3) 

Após tais providências, havendo ou não constrição, caso se mantenha 

silente o executado no prazo dos embargos (art. 16 LEF), encaminhe-se 

os autos à Defensoria Pública desta Comarca (artigo 72, II e paragrafo 

único NCPC), intimando da nomeação.Desde já ressalto a mudança na 

praxe anteriormente adotada, eis que até mesmo a ausência de curador 

especial ao executado revel não tem o condão de tornar nula a citação por 

edital efetivada, visto que sua nomeação somente ocorrerá em momento 

posterior à triangulação processual, quando verificado que, mesmo após a 

efetivação do ato citatório, o réu se manteve revel. (vide AgRg nos EDcl 

no AREsp 459.256/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma,DJe 2/4/2014).)4) Outrossim, não comparecendo o executado ao 

feito e não encontrado bens, mister se faz atentar ao decidido nos autos 

do RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), pois os 

autos serão declarados suspensos, cabendo a parte exequente 

demonstrar a existência de bens. Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 

2020.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 
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opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosolem 

Santos, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154901 Nr: 3511-04.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI ROQUE NEGRETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DARCI ROQUE NEGRETTI, Cpf: 

52480542904, Rg: 3.612.701, Filiação: Darci Negretti e Tereza Rech 

Negretti, brasileiro(a), solteiro(a), marceneiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA INFORMAR POSSÍVEIS 

HABILITAÇÕES DE INTERESSADOS OU HERDEIROS, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.

Despacho/Decisão: Execução Fiscal nº 3511-04.2013 – Cód. 

154901VISTOS...Defiro o pedido do causídico (fls.160). Assim, determino 

a notificação via edital da parte autora, para possíveis habilitações de 

interessados ou herdeiros.Após, remeta-se os autos ao arquivo sem 

baixa na distribuição. Cumpra-se expedindo o necessário.Tangara da 

Serra, 13 de janeiro de 2020.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosolem 

Santos, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156486 Nr: 5102-98.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEPOTUBA COMUNICAÇÃO LTDA ("O JORNAL 

DO VALE")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEPOTUBA COMUNICAÇÃO LTDA ("O 

JORNAL DO VALE"), CNPJ: 08686866000100. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/06/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela UNIÃO 

em face de SEPOTUBA COMUNICAÇÃO LTDA ("O JORNAL DO VALE"), na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL 

DA UNIÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12 

2 11 001820 39/2013, 12 4 10 004019 90/2013, 12 4 12 003306 62/2013, 

12 4 13 002454 03/2013 (MAIS 2 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/03/2011

 - Valor Total: R$ 54.990,78 - Valor Atualizado: R$ 54.990,78 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Código 156486VISTOS, ETC.1) Inicialmente, DEFIRO o 

petitório de fls. retro, determino ao Sr. Gestor que expeça o necessário 

para citar as partes executadas por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Neste, 

deverá constar que ao revel fica nomeada a Defensoria Publica como 

curadora.2) Não ocorrendo o pagamentono prazo de 05 (cinco) das, 

voltem os autos conclusos para constrição via BACENJUD e RENAJUD.3) 

Após tais providências, havendo ou não constrição, caso se mantenha 

silente o executado no prazo dos embargos (art. 16 LEF), encaminhe-se 

os autos à Defensoria Pública desta Comarca (artigo 72, II e paragrafo 

único NCPC), intimando da nomeação.Desde já ressalto a mudança na 

praxe anteriormente adotada, eis que até mesmo a ausência de curador 

especial ao executado revel não tem o condão de tornar nula a citação por 

edital efetivada, visto que sua nomeação somente ocorrerá em momento 

posterior à triangulação processual, quando verificado que, mesmo após a 

efetivação do ato citatório, o réu se manteve revel. (vide AgRg nos EDcl 

no AREsp 459.256/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma,DJe 2/4/2014).)4) Outrossim, não comparecendo o executado ao 

feito e não encontrado bens, mister se faz atentar ao decidido nos autos 

do RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), pois os 

autos serão declarados suspensos, cabendo a parte exequente 

demonstrar a existência de bens. Tangará da Serra/MT, 07 de janeiro de 

2020.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosolem 

Santos, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160094 Nr: 9638-55.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROTECNICA PRISMA LTDA-ME, NILTON 

TOSHIMITSU OKU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do CIA nº 735729-93.2019.8.11.0000 – CGJ/MT, 

o (a) advogado(a) KAMILLA PALÚ SASSAKI efetuou carga rápida dos 

autos na data de 13/03/2020, não tendo devolvido durante o expediente 

forense daquele dia, diante disto, nos termos do referido CIA, e, em 

consonância com o art. 107, § 4º do CPC, fica o referido advogado 

vedado a retirar os presentes autos em carga rápida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 162506 Nr: 13931-68.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR VALDAMERI & R.M.P VALDAMERI LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Analisados durante os trabalhos instituídos pelo Provimento 

07/2020-CM.Trata-se de demanda de empresa que prestara serviços à 

Prefeitura de Tangará da Serra na área mecânica de automóveis. [...] 
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Assim sem delongas, reconheço a procedência do pedido e condeno o 

Município de Tangará da Serra a pagar à empresa autor Clair Valdameri & 

R. M. P. Valdameri Ltda – ME a quantia de R$6.886,33, corrigidos desde o 

ajuizamento pelo IPCA-E (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 – recurso repetitivo) e 

com juros de mora desde a citação, segundo o índice da remuneração 

oficial da caderneta de poupança.Condeno o demandado em custas 

eventualmente adiantadas e honorários advocatícios fixados em 10% 

sobre o valor da condenação.Sentença não sujeita a remessa 

necessária.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de costume, se nada requerido.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166168 Nr: 5387-57.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE ALMEIDA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA APARECIDA DE ALMEIDA LEITE, 

Cpf: 32805330153, Rg: 425692, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: intime-se a parte devedora (art. 523, caput, do NCPC) para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor R$ 386,90 

(trezentos e oitenta e seis reais e noventa centavos)

Despacho/Decisão: Processo nº 5387-57.2014 (Cód. 166168)VISTOS, 

ETC.Considerando que a sentença transitou em julgado conforme certidão 

de fl. 41, recebo a petição de fl. 25 como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive, na autuação e distribuição do presente feito.Entrementes, ante a 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o qual trouxe 

inovações concernentes aos requisitos da petição de cumprimento de 

sentença, determino a parte requerente que retifique o petitório 

observando os termos do artigo 524 NCPC, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Cumpridas as diligências supra, intime-se a parte devedora (art. 523, 

caput, do NCPC) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

do valor constante na planilha de cálculo acostada aos autos .Todavia, 

caso não seja efetuado o pagamento no interregno legal, acresça-se 

àquele valor a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais) e 

honorários advocatícios no patamar de 10% (dez pontos percentuais), 

expedindo-se, após, o competente Mandado de Penhora e Avaliação de 

bens (artigo 523, § § 1° e 3°).Outrossim, o exequente poderá indicar bens 

a serem penhorados (art.524, VII, NCPC).Não encontrando a parte 

requerida, cumpra-se o disposto no artigo 830 do Novo Código de 

Processo Civil.No tocante ao auto de penhora e avaliação, intime-se 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio a parte executada (NCPC, 

829, § 1°), para querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias, podendo esta inclusive ser proposta independentemente de penhora 

(art. 525, NCPC).Ciência ao Ministério Público.Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosolem 

Santos, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166398 Nr: 5838-82.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR MARIO BANASZESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALMOR MARIO BANASZESKI, Cpf: 

71666044091, Rg: 1058839778. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o executado para, querendo, manifestar-se acerca da 

penhora realizada pelo BacenJud, no valor de R$ 7.317,08, no prazo de 30 

(trinta) dias

Despacho/Decisão: Execução Fiscal -Processo n° 5838-82.2014.811.0055 

Cód. 166398VISTOS,Compulsando os autos, vislumbro que a presente 

execução se arrasta há anos, sem que o exequente consiga receber o 

crédito que lhe é devido, sendo que foi procedido diversas tentativas 

neste sentido, sem êxito.DEFIRO o pedido de fl. 39/40 e na forma 

estabelecida pelo art. 854 do CPC e Provimento 04/2007-CGJ proceda-se 

ao bloqueio on-line do valor R$ 7.317,08, via BACENJUD tomando por base 

o CPF/CNPJ da parte executada. Tendo vista as execessivas tentativas 

frustadas de intimar o executado, DETERMINO para preferível célere 

processual, que o executado seja intimado da penhora e nomeado 

depositário do bem penhorado por edital, com sustentáculo ao art 829 do 

NCPC.Ademais, nomeio, com fulcro do art° 72, II do NCPC a Defensoria 

Pública desta comarca, na pessoa de seus Defensores como curador 

especial, devendo ser efetuada a intimação para ciência da nomeação, 

bem assim para apresentar resposta no prazo legalFrutífera ou 

parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) 

subsequentes, promova-se a liberação de eventual indisponibilidade 

excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as partes, também a 

transferência para a conta única judicial, dando-se ciência às partes do 

resultado.Caso infrutífera, manifeste-se o exequente em termos de 

prosseguimento, no prazo de 30 dias.Intime-se.Cumpra-se. Às 

providências.Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018. FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosolem 

Santos, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 167993 Nr: 8362-52.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE VASSELI DAMASCENO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:12359/MT

 Com estas considerações, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

por MEIRE VASSSELI DAMASCENO DE MEDEIROS em desfavor de SAMAE 

– SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TANGARÁ DA SERRA, o 

que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. 

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência 

enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão 

ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em 

julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações 

(artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil).Para atualização do valor dos 

honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) 

sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da 

Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros de mora 

(índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da 

intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento 

de sentença.P.R.I.C.Tangará da Serra, 16 de março de 2020.FRANCISCO 
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ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito – REGIME DE EXCEÇÃO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229572 Nr: 18112-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. K. INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA, NILTON 

TOSHIMITSU OKU, GLAUCIA TEREZINHA MENDES, BEATRIZ APARECIDA 

OLIVEIRA E SILVA KOIKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898

 Certifico que nos termos do CIA nº 735729-93.2019.8.11.0000 – CGJ/MT, 

o (a) advogado(a) KAMILLA PALÚ SASSAKI efetuou carga rápida dos 

autos na data de 13/03/2020, não tendo devolvido durante o expediente 

forense daquele dia, diante disto, nos termos do referido CIA, e, em 

consonância com o art. 107, § 4º do CPC, fica o referido advogado 

vedado a retirar os presentes autos em carga rápida.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233721 Nr: 22507-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDI AÇO INDUSTRIA METALURGICA LTDA 

ME, MARCIO JEANDRE DA CUNHA, ARAO PAIM DO NASCIMENTO, 

ROSEMEIRE PESSOA, SANDRA PESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FUNDI AÇO INDUSTRIA METALURGICA 

LTDA ME, CNPJ: 07848770000138 e atualmente em local incerto e não 

sabido MARCIO JEANDRE DA CUNHA, Cpf: 94567069153, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de FUNDI AÇO INDUSTRIA 

METALURGICA LTDA ME, MARCIO JEANDRE DA CUNHAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IMPOSTO MUNICIPAL - 

CDA N. 201613703, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 3703/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/08/2016

 - Valor Total: R$ 31.317,03 - Valor Atualizado: R$ 31.317,03 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução Fiscal –Cód. 233721Vistos,Analisando 

petitório retro, determino as seguintes diligências:1.A citação via AR com 

aviso de recebimento da executada SANDRA PESSOA, no endereço 

transcrito na fl. 42.2.A citação por edital dos executados FUNDI AÇO 

INDUSTRIA METALURGICA e MARCIO JEANDRE DA CUNHA, tendo em 

vista que, todas as tentativas restaram infrutíferas.3.A realização da 

restrição RENAJUD conforme a regulação CNGC-MT, no CPF do executado 

ARÃO PAIM DO NASCIMENTO.4.Por fim, proceda-se com a penhora online 

via BACENJUD na norma estabelecida do art. 854 do CPC c/c o Provimento 

04/2007 CGJ, no CPF da executada ROSEMEIRE PESSOA, caso reste 

infrutífera, conduza-se com a restrição RENAJUD. Frutífera ou 

parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) 

subsequentes, promova-se a liberação de eventual indisponibilidade 

excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as partes, também a 

transferência para a conta única judicial, dando-se ciência às partes do 

resultado.Cumprido integralmente a presente decisão, abra-se vistas à 

parte exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 30 

dias.Intime-se.Cumpra-se. Às providências.Tangará da Serra,19 de janeiro 

de 2019.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosolem 

Santos, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234337 Nr: 96-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON ALEXANDRE PORTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 Certifico que nos termos do CIA nº 735729-93.2019.8.11.0000 – CGJ/MT, 

o (a) advogado(a) KAMILLA PALÚ SASSAKI efetuou carga rápida dos 

autos na data de 13/03/2020, não tendo devolvido durante o expediente 

forense daquele dia, diante disto, nos termos do referido CIA, e, em 

consonância com o art. 107, § 4º do CPC, fica o referido advogado 

vedado a retirar os presentes autos em carga rápida.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234761 Nr: 746-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLIANE PEREIRA COSTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CHARLIANE PEREIRA COSTA DE 

OLIVEIRA, Cpf: 03056577128, Rg: 4764570, Filiação: Emilia Pereira da Silva 

e Adão Rodrigues Costa, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de CHARLIANE PEREIRA 

COSTA DE OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2811/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2016

 - Valor Total: R$ 817,51 - Valor Atualizado: R$ 817,51 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução Fiscal n.º 134-93.2011 – Cód. 

130449VISTOS, ETC.Considerando que o executado efetuou o 

parcelamento do valor objeto da presente execução fiscal, conforme 

informado pelo exequente, resta suspensa a exigibilidade do referido 

crédito tributário, nos termos do artigo 151, VI, do Código Tributário 

Nacional.“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:(...)VI – 

o parcelamento.”Desta feita, defiro o pedido retro, razão pela qual, 

SUSPENDO o presente feito pelo prazo requerido.Após, abra-se vista dos 

autos ao exequente para que se manifeste acerca do prosseguimento da 
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lide, sob pena de arquivamento.Às providências.Tangará da Serra/MT, 07 

de janeiro de 2020.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosolem 

Santos, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236973 Nr: 3949-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SALDANHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO SALDANHA DOS SANTOS, 

Cpf: 01080990240, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de ANTONIO SALDANHA 

DOS SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 03009/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2016

 - Valor Total: R$ 2.498,82 - Valor Atualizado: R$ 2.498,82 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Código 236973VISTOS, ETC.1) Inicialmente, DEFIRO o 

petitório de fls. retro, determino ao Sr. Gestor que expeça o necessário 

para citar as partes executadas por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Neste, 

deverá constar que ao revel fica nomeada a Defensoria Publica como 

curadora.2) Não ocorrendo o pagamentono prazo de 05 (cinco) das, 

voltem os autos conclusos para constrição via BACENJUD e RENAJUD.3) 

Após tais providências, havendo ou não constrição, caso se mantenha 

silente o executado no prazo dos embargos (art. 16 LEF), encaminhe-se 

os autos à Defensoria Pública desta Comarca (artigo 72, II e paragrafo 

único NCPC), intimando da nomeação.Desde já ressalto a mudança na 

praxe anteriormente adotada, eis que até mesmo a ausência de curador 

especial ao executado revel não tem o condão de tornar nula a citação por 

edital efetivada, visto que sua nomeação somente ocorrerá em momento 

posterior à triangulação processual, quando verificado que, mesmo após a 

efetivação do ato citatório, o réu se manteve revel. (vide AgRg nos EDcl 

no AREsp 459.256/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma,DJe 2/4/2014).)4) Outrossim, não comparecendo o executado ao 

feito e não encontrado bens, mister se faz atentar ao decidido nos autos 

do RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), pois os 

autos serão declarados suspensos, cabendo a parte exequente 

demonstrar a existência de bens. Tangará da Serra/MT, 07 de janeiro de 

2020.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosolem 

Santos, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239846 Nr: 7609-90.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ACKERMANN, CARLOS 

ROBERTO ACKERMANN-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS ROBERTO ACKERMANN, Cpf: 

35651679120, Rg: 323.474, Filiação: Ana Kuns Ackermann e Alcindo 

Ackermann, data de nascimento: 10/04/1965, brasileiro(a), natural de 

Santo Antonio do Sudoeste-PR, casado(a), borracheiro. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o executado para querendo, manifestar acerca da 

restrição realização pelo RenaJud no veículo VWGOL CLI, placa JYQ8770, 

no prazo de 30 (trinta) dias

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  n º .  7 6 0 9 - 9 0 . 2 0 1 7  C ó d . 

239846Vistos..Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública 

Estadual em face de Carlos Roberto Ackermann-ME e outro. As fls. 11 

consta devolução do AR de citação com uma informação ambígua. Da 

mesma forma que consta assinatura do suposto devedor com data de 

03/05/17; consta logo acima informação prestada pela atual moradora em 

02/08/2017 de que o executado havia se mudado.Após isso, certificou-se 

que o executado deixou decorrer o prazo sem manifestação, o que 

motivou a restrição de bens via Renajud, após tentativa infrutífera de 

constrição de valores via Bacenjud.Tendo em vista que o AR foi recebido 

primeiramente pelo executado e tendo em vista a informação de que o 

mesmo se mudou, necessário que o mesmo seja intimado das restrições 

efetuadas via Edital.Às providências. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 26 

de novembro de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosolem 

Santos, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239864 Nr: 7645-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CIBULSKI & CIA LTDA ME, RONI CÉZAR 

CLARO, MARLISE APARECIDA CIBULSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARLISE APARECIDA CIBULSKI, Cpf: 

00616136900, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de M. A. CIBULSKI & CIA LTDA 
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ME, RONI CÉZAR CLAROE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9796/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/08/2016

 - Valor Total: R$ 33.718,64 - Valor Atualizado: R$ 33.718,64 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro a citação da executada M.A. Cibulski 

e Cia Ltda-ME e Roni Cezar Claro por oficial de justiça e da executada 

Marlise Aparecida Cibulski por edital.Na sequência, nomeio como curador 

especial da parte citada por edital a Defensoria Pública existente nesta 

Comarca, a qual deverá ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosolem 

Santos, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260648 Nr: 25315-86.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA, ITAMAR 

MARTINS BONFIM, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, TWI 

EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, JHONY NICÁCIO CLEMENTE - OAB:18294, MARY 

ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT, RAFAEL BERALDO BARROS - OAB:12970

 Vistos.Trata-se de demanda por ato de improbidade proposta em face 

das autoridades, empresa e Município de Tangará da Serra, todos 

qualificados na inicial, anunciando malfadado contrato celebrado para 

gestão dos sistemas da Secretaria de Saúde da cidade. [..] Recebo a 

petição inicial, nos termos do artigo 17, §9º, da Lei de improbidade 

Administrativa. Citem-se os requeridos para apresentarem defesa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no artigo 335, caput, do 

Código de Processo Civil. Faça constar que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor na inicial (artigo 344, do Código de Processo Civil). A liminar deferida 

ficará mantida, pelos seus fundamentos, inclusive já devolvida à instância 

superior.Nego, por ora, o afastamento do sigilo fiscal requerido pelo 

Ministério Público, em face da existência de outros instrumentos para 

pesquisa e investigação pela parte, reservando residualmente àquelas 

sob reserva de jurisdição.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289056 Nr: 16278-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. DALEFFE E CIA LTDA-ME, ELCIO DALEFFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:15322/O, JULIANA DE FATIMA LANI - OAB:16059-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERENTE, através de seu advogado, 

para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19(CENTO E DEZ 

REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), devendo este valor ser depositado na 

conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 49298 Nr: 4433-26.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ MURARO, FÁBIO MARTINS 

JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA FILHO - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/MT, FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7.263-E, HERMES DA SILVA - OAB:MT 14.884, 

JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8500/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT, TANIA REGINA IGNOTTI - OAB:5.931/MT, 

Ulisses Rabaneda dos Santos - OAB:OAB/MT 8.948

 VISTO

1. Informe-se ao Ministério Público que os cálculos mencionados na 

manifestação de fls. 9235, já foram homologados pela decisão de fls. 

9263.

2. Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens dos 

executados suficiente para garantir a dívida no valor de R$ 126.159,68 

(vide página 9.233/v).

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54480 Nr: 4094-33.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUZA DE CARVALHO SOUZA ME, 

VANUZA DE CARVALHO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANUZA DE CARVALHO SOUZA ME, 

CNPJ: 03247905000159. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o executado para querendo, manifestar acerca da 

restrição realização pelo RenaJud no veículoGM/S10 2,2 S, placa 

JZD4556, bem como, acerca da penhora do valor de R$ 305,99 (trezentos 

e cinco reais e noventa e nove centavos), no prazo de 30 (trinta) dias

Despacho/Decisão: Processo n.º 4094-33.2006 (Cód. 54480)VISTOS, 

ETC.Inicialmente, indefiro o pedido de citação das partes executadas por 

meio de edital, uma vez que a mesma já fora perfectibilizada consoante se 

depreende à fl. 47.No mais, considerando a penhora efetuada nos autos, 

intimem-se as executadas por meio de edital, tendo em vista que por 

Oficial de Justiça a mesma restou infrutífera, para querendo, apresentar 

embargos no prazo legal, nos termos do artigo 16 da Lei de Execuções 

Fiscais.Após, proceda-se com a intimação do exequente, para se 

manifestar em prosseguimento, requerendo o que entender de direito.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 06 de novembro de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosolem 

Santos, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58574 Nr: 231-35.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OTÁVIO JORGE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ OTÁVIO JORGE DIAS, Cpf: 

79807950830, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o executado para, querendo, manifestar-se acerca da 

penhora realizada pelo BacenJud, no valor de R$ 1.006,20, no prazo de 30 

(trinta) dias

Despacho/Decisão: Processo n.º 231-35.2007.811.0055 (Cód. 

58574)VISTOS, ETC.Inicialmente, em atenção ao petitório de fl. retro, 

proceda-se com a intimação da parte executada por meio de edital, acerca 

do bloqueio de valores efetuado em seu nome via Bacenjud.Após, 

manifeste-se o exequente em prosseguimento, requerendo o que entender 

de direito.Às providências.Tangará da Serra/MT, 07 de novembro de 

2018.FRANCISCO NEY GAIVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosolem 

Santos, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61905 Nr: 3432-35.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON MARQUES DOS SANTOS-ME, 

JACKSON MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, através de seu advogado, 

para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19(CENTO E DEZ 

REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), devendo este valor ser depositado na 

conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65446 Nr: 6960-77.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento da decisão de fls. 413, esclareço que ainda não foi 

expedido Precatório, pois o e-mail de fls. 406 comprova que foi solicitado a 

elaboração de cálculos ao TJ, e que o feito encontra-se aguardando os 

referidos cálulos, sendo certo que os calculos devolvido pelo TJMT a esta 

secretaria ainda estão nos que foram enviados em Agosto de 2018 ainda, 

portanto, referido e-mail não está relacionado com o encaminhamento do 

Precatório.

 Todavia, o TJMT autorizou que os cálculos começassem a ser efetuados 

na Comarca, diante dista possibilidade, IMPULSIONO os autos ao Cartório 

Distribuidor para elaboração dos referidos cálculos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110524 Nr: 518-27.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BELEM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTÓVÃO 

ALMEIDA - OAB:OAB-MT 9585

 Intimo o advogado do executado acerca da decisão de fls. 45, que passo 

a transcrever: "VISTOS, ETC.Perscrutando os autos, verifico que nesta 

oportunidade o executado aportou aos autos documentos através dos 

quais pode se presumir a situação de hipossuficiência do devedor, de 

maneira que o indeferimento do benefício poderia causar óbice à garantia 

do acesso a justiça. Portanto, considerando os documentos juntados aos 

autos, aptos a demonstrar a impossibilidade do requerido de suportar ás 

custas judiciais vê por bem, deferir tal benefício com fundamento no artigo 

98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora 

deferida abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, 

os honorários de advogado e peritos que atenderem o beneficiário.As 

Providências."

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118890 Nr: 8802-24.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEDILIA VIEIRA, DEDILIA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEDILIA VIEIRA, Cpf: 41481941968, Rg: 

2 189 940, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o executado para, querendo, manifestar-se acerca da 

penhora realizada pelo BacenJud, no valor de R$ 2.282,73, no prazo de 30 

(trinta) dias

Despacho/Decisão: Processo n.º 1278/2009 (Cód. 118890)VISTOS, 

ETC.Inicialmente, em atenção ao petitório de fl. retro, proceda-se com a 

intimação da parte executada por meio de edital, acerca da constrição 

judicial efetuada nos autos. Após, manifeste-se o exequente em 

prosseguimento, requerendo o que entender de direito.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 19 de agosto de 2019.FRANCISCO 

NEY GAIVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosolem 

Santos, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119887 Nr: 9782-68.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EDSON REESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURO EDSON REESE, Cpf: 

20646933191, Rg: 3166442-8, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 
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Ação: 10/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de MAURO EDSON 

REESE, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO 

FISCAL DO MUNICÍPIO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 2108 A 2112/2009, 5828/2016, 5833/2016, 1237/2017 (MAIS 

1 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 95.592,34 - Valor Atualizado: R$ 95.592,34 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Código 119887VISTOS, ETC.1) Inicialmente, DEFIRO o 

petitório de fls. retro, determino ao Sr. Gestor que expeça o necessário 

para citar as partes executadas por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Neste, 

deverá constar que ao revel fica nomeada a Defensoria Publica como 

curadora.2) Não ocorrendo o pagamentono prazo de 05 (cinco) das, 

voltem os autos conclusos para constrição via BACENJUD e RENAJUD.3) 

Após tais providências, havendo ou não constrição, caso se mantenha 

silente o executado no prazo dos embargos (art. 16 LEF), encaminhe-se 

os autos à Defensoria Pública desta Comarca (artigo 72, II e paragrafo 

único NCPC), intimando da nomeação.Desde já ressalto a mudança na 

praxe anteriormente adotada, eis que até mesmo a ausência de curador 

especial ao executado revel não tem o condão de tornar nula a citação por 

edital efetivada, visto que sua nomeação somente ocorrerá em momento 

posterior à triangulação processual, quando verificado que, mesmo após a 

efetivação do ato citatório, o réu se manteve revel. (vide AgRg nos EDcl 

no AREsp 459.256/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma,DJe 2/4/2014).)4) Outrossim, não comparecendo o executado ao 

feito e não encontrado bens, mister se faz atentar ao decidido nos autos 

do RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), pois os 

autos serão declarados suspensos, cabendo a parte exequente 

demonstrar a existência de bens. Tangará da Serra/MT, 07 de janeiro de 

2020.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosolem 

Santos, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22068 Nr: 1376-68.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO OBREGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIO OBREGÃO, Cpf: 16697650087, 

Rg: 5011689196, brasileiro(a), casado(a), agricultor. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o executado para querendo, manifestar acerca da 

restrição realização pelo RenaJud no veículo M. BENZ/L 1519, placa AGU 

8447, no prazo de 30 (trinta) dias

Despacho/Decisão: Processo n.º 1376-68.2003.811.0055 (Cód. 

22068)VISTOS, ETC.Inicialmente, em atenção ao petitório de fl. retro, 

proceda-se com a intimação da parte executada acerca da constrição de 

veículos efetuada em seu nome por meio de edital.Após, manifeste-se o 

exequente em prosseguimento, requerendo o que entender de direito.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 07 de novembro de 2018.FRANCISCO 

NEY GAIVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosolem 

Santos, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 198581 Nr: 13672-05.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Departamento Jurídico do 

SAMAE - OAB:, LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - OAB:12359/MT

 Com estas considerações, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

por PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA em desfavor de SAMAE – 

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TANGARÁ DA SERRA, o 

que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. 

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência 

enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão 

ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em 

julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações 

(artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil).Para atualização do valor dos 

honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) 

sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da 

Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros de mora 

(índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da 

intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento 

de sentença.P.R.I.C.Tangará da Serra, 16 de março de 2020.FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito – REGIME DE EXCEÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 198830 Nr: 13818-46.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

por LENI APARECIDA DE SOUZA em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de 

mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios.DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.Considerando os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar 

o enriquecimento sem causa, aplica-se ao caso a interpretação 

excepcional do §8º do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento 

pré-determinado no §3º do mesmo disposto legal, tendo em vista que o 

valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional 

mostra-se demasiadamente exorbitante (10% sobre o valor da causa, 

atribuído em R$ 58.504,30), não se justificando plenamente à luz da 

contraprestação desempenhada neste feito pelo Procurador do Município, 

considerando que não há complexidade na causa, o trabalho 

desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos 

serviços.Conforme acima fundamentado, condeno as autoras ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), considerando o tempo de tramitação do feito, o local da 

prestação dos serviços, a boa fundamentação e bom direito trazidos na 

contestação, e por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o 

artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil.Entretanto, declaro 

suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir 
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o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas 

se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que 

a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do 

código de Processo Civil).Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos.P.R.I.C.Tangará da Serra, segunda-feira, 16 de março de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROSJuiz de Direito - Regime de Exceção

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151508 Nr: 83-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILNAN GOMES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837, LIGIA VASCONCELOS DE CARVALHO - 

OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARILNAN GOMES TEIXEIRA, Cpf: 

80886337100, Rg: 1109473-7, brasileiro(a), casado(a), gerente financeiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de MARILNAN GOMES 

TEIXEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 506/2012, 507/2012, 508/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/12/2012

 - Valor Total: R$ 367,12 - Valor Atualizado: R$ 367,12 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Código 151508VISTOS, ETC.1) Inicialmente, DEFIRO o 

petitório de fls. retro, determino ao Sr. Gestor que expeça o necessário 

para citar as partes executadas por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Neste, 

deverá constar que ao revel fica nomeada a Defensoria Publica como 

curadora.2) Não ocorrendo o pagamentono prazo de 05 (cinco) das, 

voltem os autos conclusos para constrição via BACENJUD e RENAJUD.3) 

Após tais providências, havendo ou não constrição, caso se mantenha 

silente o executado no prazo dos embargos (art. 16 LEF), encaminhe-se 

os autos à Defensoria Pública desta Comarca (artigo 72, II e paragrafo 

único NCPC), intimando da nomeação.Desde já ressalto a mudança na 

praxe anteriormente adotada, eis que até mesmo a ausência de curador 

especial ao executado revel não tem o condão de tornar nula a citação por 

edital efetivada, visto que sua nomeação somente ocorrerá em momento 

posterior à triangulação processual, quando verificado que, mesmo após a 

efetivação do ato citatório, o réu se manteve revel. (vide AgRg nos EDcl 

no AREsp 459.256/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma,DJe 2/4/2014).)4) Outrossim, não comparecendo o executado ao 

feito e não encontrado bens, mister se faz atentar ao decidido nos autos 

do RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), pois os 

autos serão declarados suspensos, cabendo a parte exequente 

demonstrar a existência de bens. Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 

2020.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosolem 

Santos, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170490 Nr: 11736-76.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDIR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimado o INSS quedou-se inerte. Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para requerer o que entender de direito no 

prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180608 Nr: 22511-53.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEMIR BONAFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALCEMIR BONAFE, Cpf: 58094954949, 

Rg: 3812947, brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o executado para querendo, manifestar acerca da 

restrição realização pelo RenaJud no veículo SUNDOWN/WEB 100, placa 

KAM0643, no prazo de 30 (trinta) dias

Despacho/Decisão: Execução FiscalVISTOS, ETC.Inicialmente, verifico que 

a parte executada já fora citada, consoante aviso de recebimento de fl. 

10-v.Ademais, intime-se o executado da penhora efetuada nos autos por 

meio de edital, e na sequencia, intime-se o exequente para, querendo, se 

manifestar em prosseguimento, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento sem baixa na 

distribuição.Cumpra-se.Às providências.Tangará da Serra/MT, 25 de maio 

de 2019. FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosolem 

Santos, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326933 Nr: 23972-84.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimado, o INSS deixou decorrer o prazo sem manifestação. 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o autor, para manifestação, 

bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141958 Nr: 1315-95.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SILVA PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO SILVA PEREZ, CNPJ: 

07868729000123. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/02/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de RODRIGO SILVA 

PEREZ, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUTIVO 

FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

05035/2011, 0536/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/02/2006

 - Valor Total: R$ 43.683,37 - Valor Atualizado: R$ 43.683,37 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução Fiscal: 1315-95.2012.811.0055 Código: 

141958VISTOS, ETC.1) Inicialmente, DEFIRO o petitório de fls. retro, 

determino ao Sr. Gestor que expeça o necessário para citar a parte 

executada por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o 

artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Neste, deverá constar que 

ao revel fica nomeada a Defensoria Publica como curadora.2) Não 

ocorrendo o pagamentono prazo de 05 (cinco) das, voltem os autos 

conclusos para constrição via BACENJUD e RENAJUD.3) Após tais 

providências, havendo ou não constrição, caso se mantenha silente o 

executado no prazo dos embargos (art. 16 LEF), encaminhe-se os autos à 

Defensoria Pública desta Comarca (artigo 72, II e paragrafo único NCPC), 

intimando da nomeação.Desde já ressalto a mudança na praxe 

anteriormente adotada, eis que até mesmo a ausência de curador especial 

ao executado revel não tem o condão de tornar nula a citação por edital 

efetivada, visto que sua nomeação somente ocorrerá em momento 

posterior à triangulação processual, quando verificado que, mesmo após a 

efetivação do ato citatório, o réu se manteve revel. (vide AgRg nos EDcl 

no AREsp 459.256/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma,DJe 2/4/2014).)4) Outrossim, não comparecendo o executado ao 

feito e não encontrado bens, mister se faz atentar ao decidido nos autos 

do RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), pois os 

autos serão declarados suspensos, cabendo a parte exequente 

demonstrar a existência de bens. Tangará da Serra-MT, 02 de dezembro 

de 2019.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152609 Nr: 1258-43.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA CANDIDO, SANDRA MARA 

CANDIDO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANDRA MARA CANDIDO, Cpf: 

89018486191, Rg: 13043366, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido SANDRA MARA CANDIDO - ME, CNPJ: 08342295000196. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SANDRA MARA CANDIDO e 

SANDRA MARA CANDIDO - ME, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20124595/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/10/2009

 - Valor Total: R$ 6.112,97 - Valor Atualizado: R$ 6.112,97 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Código 152609VISTOS, ETC.1) Inicialmente, DEFIRO o 

petitório de fls. retro, determino ao Sr. Gestor que expeça o necessário 

para citar as partes executadas por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Neste, 

deverá constar que ao revel fica nomeada a Defensoria Publica como 

curadora.2) Não ocorrendo o pagamentono prazo de 05 (cinco) das, 

voltem os autos conclusos para constrição via BACENJUD e RENAJUD.3) 

Após tais providências, havendo ou não constrição, caso se mantenha 

silente o executado no prazo dos embargos (art. 16 LEF), encaminhe-se 

os autos à Defensoria Pública desta Comarca (artigo 72, II e paragrafo 

único NCPC), intimando da nomeação.Desde já ressalto a mudança na 

praxe anteriormente adotada, eis que até mesmo a ausência de curador 

especial ao executado revel não tem o condão de tornar nula a citação por 

edital efetivada, visto que sua nomeação somente ocorrerá em momento 

posterior à triangulação processual, quando verificado que, mesmo após a 

efetivação do ato citatório, o réu se manteve revel. (vide AgRg nos EDcl 

no AREsp 459.256/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma,DJe 2/4/2014).)4) Outrossim, não comparecendo o executado ao 

feito e não encontrado bens, mister se faz atentar ao decidido nos autos 

do RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), pois os 

autos serão declarados suspensos, cabendo a parte exequente 

demonstrar a existência de bens. Tangará da Serra/MT, 13 de Fevereiro 

de 2019.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192218 Nr: 8681-83.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEUTHERIO & GREGÓRIO LTDA EPP, 

ALGEMIRO ELEUTHERIO, ELIANE DA SILVA GREGÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELEUTHERIO & GREGÓRIO LTDA EPP, 

CNPJ: 05113099000151, atualmente em local incerto e não sabido 

ALGEMIRO ELEUTHERIO, Cpf: 31810381134, Rg: 7019172498, Filiação: 
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Leopoldina de Siqueira Eleutherio e Rui Eleutherio, data de nascimento: 

21/12/1958, natural de Tres Passos-RS, casado(a), empresário e 

atualmente em local incerto e não sabido ELIANE DA SILVA GREGÓRIO, 

Cpf: 34471022172, Rg: 492563, Filiação: Anna Rita da Silva Gregorio e 

Pedro Wenceslau Gregorio, casado(a), cabeleira. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de ELEUTHERIO & 

GREGÓRIO LTDA EPP, ALGEMIRO ELEUTHERIOE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de EXECUTIVO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1456/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/04/2015

 - Valor Total: R$ 169.172,70 - Valor Atualizado: R$ 169.172,68 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução Fiscal: 8681-83.2015.811.0055 Código: 

192218VISTOS, ETC.1) Inicialmente, DEFIRO o petitório de fls. retro, 

determino ao Sr. Gestor que expeça o necessário para citar a parte 

executada por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o 

artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Neste, deverá constar que 

ao revel fica nomeada a Defensoria Publica como curadora.2) Não 

ocorrendo o pagamentono prazo de 05 (cinco) das, voltem os autos 

conclusos para constrição via BACENJUD e RENAJUD.3) Após tais 

providências, havendo ou não constrição, caso se mantenha silente o 

executado no prazo dos embargos (art. 16 LEF), encaminhe-se os autos à 

Defensoria Pública desta Comarca (artigo 72, II e paragrafo único NCPC), 

intimando da nomeação.Desde já ressalto a mudança na praxe 

anteriormente adotada, eis que até mesmo a ausência de curador especial 

ao executado revel não tem o condão de tornar nula a citação por edital 

efetivada, visto que sua nomeação somente ocorrerá em momento 

posterior à triangulação processual, quando verificado que, mesmo após a 

efetivação do ato citatório, o réu se manteve revel. (vide AgRg nos EDcl 

no AREsp 459.256/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma,DJe 2/4/2014).)4) Outrossim, não comparecendo o executado ao 

feito e não encontrado bens, mister se faz atentar ao decidido nos autos 

do RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), pois os 

autos serão declarados suspensos, cabendo a parte exequente 

demonstrar a existência de bens. Tangará da Serra-MT, 02 de dezembro 

de 2019.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237905 Nr: 5038-49.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO ROBERTO LOPES, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de PAULO ROBERTO 

LOPES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO 

FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

04023/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2016

 - Valor Total: R$ 2.985,53 - Valor Atualizado: R$ 2.985,53 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Código 237905VISTOS, ETC.1) Inicialmente, DEFIRO o 

petitório de fls. retro, determino ao Sr. Gestor que expeça o necessário 

para citar as partes executadas por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Neste, 

deverá constar que ao revel fica nomeada a Defensoria Publica como 

curadora.2) Não ocorrendo o pagamentono prazo de 05 (cinco) das, 

voltem os autos conclusos para constrição via BACENJUD e RENAJUD.3) 

Após tais providências, havendo ou não constrição, caso se mantenha 

silente o executado no prazo dos embargos (art. 16 LEF), encaminhe-se 

os autos à Defensoria Pública desta Comarca (artigo 72, II e paragrafo 

único NCPC), intimando da nomeação.Desde já ressalto a mudança na 

praxe anteriormente adotada, eis que até mesmo a ausência de curador 

especial ao executado revel não tem o condão de tornar nula a citação por 

edital efetivada, visto que sua nomeação somente ocorrerá em momento 

posterior à triangulação processual, quando verificado que, mesmo após a 

efetivação do ato citatório, o réu se manteve revel. (vide AgRg nos EDcl 

no AREsp 459.256/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma,DJe 2/4/2014).)4) Outrossim, não comparecendo o executado ao 

feito e não encontrado bens, mister se faz atentar ao decidido nos autos 

do RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), pois os 

autos serão declarados suspensos, cabendo a parte exequente 

demonstrar a existência de bens. Tangará da Serra/MT, 22 de novembro 

de 2019.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12612 Nr: 3928-69.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUNAB - SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO 

ABASTECIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. O. PINTO E CIA LTDA - REST. E LANCH. 

CASA NOSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): S. O. PINTO E CIA LTDA - REST. E 

LANCH. CASA NOSSA. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05, 

sob pena de extinção, na forma do art. 267,IV, do CPC, pois esse 

encontra-se paralisado há mais de 01 (um) ano, devendo para tanto 

LEVANTAMENTO DE EVENTUAIS VALORES CONSTANTES NOS AUTOS, 

PERTENCENTES AO REQUERIDO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100998 Nr: 7969-74.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RIBEIRO SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS RIBEIRO SALDANHA, Cpf: 

29870771149, Rg: 356.117, brasileiro(a), convivente. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.No mais, arquivem-se os autos, observadas as baixas 

e formalidades necessárias.Sem custas e honorários advocatícios, diante 

da não angularização processual.Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 09 de abril de 2014.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114000 Nr: 4142-84.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA MARIA BRANDTNER HILGEMBERG, 

SILVIA MARIA BRANDTNER HILGEMBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVIA MARIA BRANDTNER 

HILGEMBERG, CNPJ: 01715506000140, Inscrição Estadual: 131736205. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/05/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SILVIA MARIA BRANDTNER 

HILGEMBERG e SILVIA MARIA BRANDTNER HILGEMBERG, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de EXECUTIVO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1100/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/05/2009

 - Valor Total: R$ 112.953,20 - Valor Atualizado: R$ 112.953,24 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119730 Nr: 9685-68.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI MANOEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DARCI MANOEL DE SOUZA, Cpf: 

48329487920, Rg: 954431, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo de execução, 

em virtude do pagamento, com base no art. 924, II do Código de Processo 

Civil. Condeno o executado em custas judiciais.Proceda-se com a 

expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados nos 

autos em favor do executado, devendo este ser intimado para informar 

conta para depósito.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em 

definitivo os autos, com as devidas cautelas de praxe.Tangará da 

Serra/MT, 15 de agosto de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121750 Nr: 812-45.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. B. MONAUER-ME, ENEMIRA BARBIERI 

MONAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ENEMIRA BARBIERI MONAUER, Cpf: 

90106890182, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/02/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de E. B. MONAUER-ME e 

ENEMIRA BARBIERI MONAUER, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9928/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/02/2010

 - Valor Total: R$ 5.038,00 - Valor Atualizado: R$ 5.038,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122130 Nr: 1164-03.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. DA CRUZ CARVALHO-ME, SIDNEY DA 

CRUZ CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S. DA CRUZ CARVALHO-ME, CNPJ: 

07232057000165 e atualmente em local incerto e não sabido SIDNEY DA 

CRUZ CARVALHO, Cpf: 57208115168, Rg: 913887, Filiação: Eduarda Cruz 

Carvalho e Justino de Carvalho, data de nascimento: 04/01/1974, 

brasileiro(a), natural de Caceres-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/02/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de S. DA CRUZ CARVALHO-ME e 

SIDNEY DA CRUZ CARVALHO, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12588/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/02/2010

 - Valor Total: R$ 2.959,68 - Valor Atualizado: R$ 2.959,68 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150078 Nr: 10090-02.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILSON GOMES RODRIGUES, Cpf: 

37715780197, Filiação: Maria da Penha Lopes Rodrigues e Nelson 

Rodrigues, data de nascimento: 18/07/1960, brasileiro(a), natural de 

Sertanoplis-PR, pecuarista, Telefone 9617 3190. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/11/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de WILSON GOMES RODRIGUES, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUTIVO 

FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

10471/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/09/2012

 - Valor Total: R$ 33.766,99 - Valor Atualizado: R$ 33.766,99 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153421 Nr: 2083-84.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR MIGUEL RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEMAR MIGUEL RAUBER, Cpf: 

40886255953, Rg: 2252753, Filiação: Jose Rauber e Maria Roos Rauber, 

data de nascimento: 25/09/1961, brasileiro(a), casado(a), agricltor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 
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do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ADEMAR MIGUEL RAUBER, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUTIVO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2013932/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/02/2013

 - Valor Total: R$ 357.669,40 - Valor Atualizado: R$ 357.669,44 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154257 Nr: 2889-22.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS DE SOUZA & CIA LTDA-ME, MARIA 

JOSE ARAUJO PREGO, MANOEL SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANTOS DE SOUZA & CIA LTDA-ME, 

CNPJ: 02389588000142, atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

JOSE ARAUJO PREGO, Cpf: 43325939287, Rg: 222121, Filiação: 

Terezinha de Jesus Araujo Prego e Raimundo Alves Prego, data de 

nascimento: 28/02/1970, brasileiro(a), natural de Macapa-AP, casado(a), 

jornalista, Telefone 9 9971-5380 e atualmente em local incerto e não 

sabido MANOEL SANTOS DE SOUZA, Cpf: 08864115803, Rg: 16933044, 

Filiação: Antonia dos Santos de Souza e José Oliveira de Souza, data de 

nascimento: 02/11/1966, brasileiro(a), natural de Rubineia-SP, casado(a), 

autonomo. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SANTOS DE SOUZA & CIA 

LTDA-ME, MARIA JOSE ARAUJO PREGOE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6543/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/03/2013

 - Valor Total: R$ 12.290,30 - Valor Atualizado: R$ 12.290,30 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162328 Nr: 13624-17.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOROESTE TOPOGRAFIA E HID. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NOROESTE TOPOGRAFIA E HID. LTDA, 

CNPJ: 02915192000191. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, no importe de R$200,25, de 

acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO 

FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 

794, I, CPC) - PAGAMENTO DO TRIBUTO EXECUTADO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O pagamento do tributo na esfera 

administrativa não implica o cancelamento da inscrição em dívida ativa (art. 

26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), 

sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter procedido à 

liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas 

decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver liquidado o 

débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. Resulta 

firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os 

honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publ icação no DJE 

20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 08 de agosto de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165616 Nr: 4393-29.2014.811.0055
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA AQUINO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA APARECIDA AQUINO GARCIA, 

Cpf: 87021030100, Rg: 10315390, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/02/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de MARIA APARECIDA 

AQUINO GARCIA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 5171 A 5172/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/11/2013

 - Valor Total: R$ 2.157,85 - Valor Atualizado: R$ 2.157,85 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166691 Nr: 6360-12.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENO RIBEIRO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HELENO RIBEIRO DIAS, Cpf: 

48849367104, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/02/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL em face de HELENO RIBEIRO DIAS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUTIVO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 459/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/02/2014

 - Valor Total: R$ 1.697,15 - Valor Atualizado: R$ 1.697,15 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Código 166691VISTOS, ETC.1) Primeiramente, chamo 

o feito a ordem revogando decisão retro nos fundamentos 

seguintes.Compulsando os autos denota-se que todos o meios de citação 

restaram infrutíferas. Assim, DEFIRO o petitório de fls. retro, determino ao 

Sr. Gestor que expeça o necessário para citar as partes executadas por 

edital com o prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, 

da Lei de Execução Fiscal. Neste, deverá constar que ao revel fica 

nomeada a Defensoria Publica como curadora.2) Não ocorrendo o 

pagamentono prazo de 05 (cinco) das, voltem os autos conclusos para 

constrição via BACENJUD e RENAJUD.3) Após tais providências, havendo 

ou não constrição, caso se mantenha silente o executado no prazo dos 

embargos (art. 16 LEF), encaminhe-se os autos à Defensoria Pública 

desta Comarca (artigo 72, II e paragrafo único NCPC), intimando da 

nomeação.Desde já ressalto a mudança na praxe anteriormente adotada, 

eis que até mesmo a ausência de curador especial ao executado revel 

não tem o condão de tornar nula a citação por edital efetivada, visto que 

sua nomeação somente ocorrerá em momento posterior à triangulação 

processual, quando verificado que, mesmo após a efetivação do ato 

citatório, o réu se manteve revel. (vide AgRg nos EDcl no AREsp 

459.256/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,DJe 

2/4/2014).)4) Outrossim, não comparecendo o executado ao feito e não 

encontrado bens, mister se faz atentar ao decidido nos autos do 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), pois os autos 

serão declarados suspensos, cabendo a parte exequente demonstrar a 

existência de bens. Tangará da Serra/MT, 10 de abril de 2019.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190726 Nr: 7239-82.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. MORANO ROSA MARCENARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R. MORANO ROSA MARCENARIA ME, 

CNPJ: 12327299000172. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de R. MORANO ROSA 

MARCENARIA ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1313/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

 - Valor Total: R$ 7.749,82 - Valor Atualizado: R$ 7.749,82 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro a citação por edital requestada.Na 
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sequência, nomeio como curador especial da parte executada a 

Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá ser intimada de 

sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190904 Nr: 7436-37.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR TALINI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONIR TALINI-ME, CNPJ: 

05074280000104. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de LEONIR TALINI-ME, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUTIVO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1543/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/04/2015

 - Valor Total: R$ 56,50 - Valor Atualizado: R$ 56,50 - Valor Honorários: R$ 

0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192148 Nr: 8572-69.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE PAULA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VICENTE PAULA DA SILVA - ME, CNPJ: 

12858134000127. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de VICENTE PAULA DA 

SILVA - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1670/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/04/2015

 - Valor Total: R$ 13.641,63 - Valor Atualizado: R$ 13.641,63 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212125 Nr: 3736-19.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. MORANO ROSA MARCENARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R. MORANO ROSA MARCENARIA ME, 

CNPJ: 12327299000172. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/03/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de R. MORANO ROSA 

MARCENARIA ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 3/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/03/2016

 - Valor Total: R$ 2.260,76 - Valor Atualizado: R$ 2.260,76 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 337 de 975



ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213407 Nr: 4822-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. G. PEREIRA UTILIDADES ME, HELIO 

GERALDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): H. G. PEREIRA UTILIDADES ME, CNPJ: 

06555105000193 e atualmente em local incerto e não sabido HELIO 

GERALDO PEREIRA, Cpf: 03424124427, Rg: 2518218, Filiação: Maria do 

Socorro Pereira e Luiz Geraldo Pereira, data de nascimento: 11/11/1979, 

brasileiro(a), natural de Sao Jose da Princesa-PB. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de H. G. PEREIRA UTILIDADES ME 

e HELIO GERALDO PEREIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 1630/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/03/2016

 - Valor Total: R$ 5.495,10 - Valor Atualizado: R$ 5.495,10 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro a citação por edital requestada.Na 

sequência, nomeio como curador especial da parte executada a 

Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá ser intimada de 

sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218769 Nr: 8914-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUTRA & ALVES COMERCIO AGRICOLA 

LTDA, PEDRO LIRA DUTRA, JULIO RIBEIRO DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DUTRA & ALVES COMERCIO AGRICOLA 

LTDA, CNPJ: 08631278000179, atualmente em local incerto e não sabido 

PEDRO LIRA DUTRA, Cpf: 02629792170, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido JULIO RIBEIRO DUTRA, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de DUTRA & ALVES COMERCIO 

AGRICOLA LTDA, PEDRO LIRA DUTRAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5676/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/06/2016

 - Valor Total: R$ 234.088,10 - Valor Atualizado: R$ 234.088,10 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223472 Nr: 12815-22.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. N. NANTES VIDRAÇARIA, TATIANE NUNES 

NANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): T. N. NANTES VIDRAÇARIA, CNPJ: 

06138171000168 e atualmente em local incerto e não sabido TATIANE 

NUNES NANTES, Cpf: 70010170197, Rg: 13645978, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de T. N. NANTES VIDRAÇARIA e 

TATIANE NUNES NANTES, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 11745/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/08/2016

 - Valor Total: R$ 69.527,09 - Valor Atualizado: R$ 69.527,09 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 
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executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224583 Nr: 13881-37.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECK MODAS LTDA ME, KATYANE PATRICIA 

RECK, ELIZETE MARIA RECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RECK MODAS LTDA ME, CNPJ: 

05536721000134, Inscrição Estadual: 132163888, atualmente em local 

incerto e não sabido KATYANE PATRICIA RECK, Cpf: 84698780187, 

Filiação: Elizete Maria Reck e Vanderlei Reck, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido ELIZETE MARIA RECK, Cpf: 65490959134, Rg: 

1075636-1, Filiação: Maria Henrique de Oliveira e Juvenil de Oliveira, data 

de nascimento: 29/12/1958, brasileiro(a), natural de Sta Isabel do Ivai-MT, 

casado(a), agropecuarista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de RECK MODAS LTDA ME, 

KATYANE PATRICIA RECKE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9307/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/08/2016

 - Valor Total: R$ 43.752,33 - Valor Atualizado: R$ 43.752,33 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução Fiscal nº. 13881-37.2016.811.0055 – 

Código 224583.VISTOS, ETC.1) Inicialmente, DEFIRO o petitório de fls. 

retro, determino ao Sr. Gestor que expeça o necessário para citar as 

partes executadas por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. 2) Não 

ocorrendo o pagamentono prazo de 05 (cinco) das, voltem os autos 

conclusos para constrição via BACENJUD e RENAJUD.3) Após tais 

providências, havendo ou não constrição, caso se mantenha silente o 

executado no prazo dos embargos (art. 16 LEF), nomeio como curadora 

ao revel a Defensoria Pública desta Comarca (artigo 72, II e paragrafo 

único NCPC), devendo ser intimada por meio do (a) defensor (a) 

responsável deste nomeação.Desde já ressalto a mudança na praxe 

anteriormente adotada, eis que até mesmo a ausência de curador especial 

ao executado revel não tem o condão de tornar nula a citação por edital 

efetivada, visto que sua nomeação somente ocorrerá em momento 

posterior à triangulação processual, quando verificado que, mesmo após a 

efetivação do ato citatório, o réu se manteve revel. (vide AgRg nos EDcl 

no AREsp 459.256/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma,DJe 2/4/2014).)4) Outrossim, não comparecendo o executado ao 

feito e não encontrado bens, mister se faz atentar ao decidido nos autos 

do RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), pois os 

autos serão declarados suspensos, cabendo a parte exequente 

demonstrar a existência de bens.Tangará da Serra/MT, 26 de Junho de 

2019.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226631 Nr: 15521-75.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. LEWIN-COMÉRCIO, ADOLA LEWIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A. LEWIN-COMÉRCIO, CNPJ: 

07844761000179 e atualmente em local incerto e não sabido ADOLA 

LEWIN, Cpf: 77791673991, Rg: 00153644, brasileiro(a), casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de A. LEWIN-COMÉRCIO e 

ADOLA LEWIN, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 7481/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/09/2016

 - Valor Total: R$ 34.024,08 - Valor Atualizado: R$ 34.024,08 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227101 Nr: 15912-30.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LÓ - ME, GILBERTO LÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO LÓ - ME, CNPJ: 

00885477000363 e atualmente em local incerto e não sabido GILBERTO 

LÓ, Cpf: 40630064172, Rg: 533.112, data de nascimento: 26/02/1971, 

brasileiro(a), natural de Caiçara-RS, solteiro(a), comerciante. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/10/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de GILBERTO LÓ - ME e 

GILBERTO LÓ, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 5106/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/09/2016

 - Valor Total: R$ 30.573,31 - Valor Atualizado: R$ 30.573,31 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228511 Nr: 17175-97.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LÓ - ME, GILBERTO LÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO LÓ - ME, CNPJ: 

00885477000363 e atualmente em local incerto e não sabido GILBERTO 

LÓ, Cpf: 40630064172, Rg: 533.112, data de nascimento: 26/02/1971, 

brasileiro(a), natural de Caiçara-RS, solteiro(a), comerciante. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/10/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de GILBERTO LÓ - ME e 

GILBERTO LÓ, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 8717/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/10/2016

 - Valor Total: R$ 18.093,84 - Valor Atualizado: R$ 18.093,84 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução Fiscal: 17175-97.2016.811.0055 Código: 

228511VISTOS, ETC.1) Inicialmente, DEFIRO o petitório de fls. retro, 

determino ao Sr. Gestor que expeça o necessário para citar a parte 

executada por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o 

artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Neste, deverá constar que 

ao revel fica nomeada a Defensoria Publica como curadora.2) Não 

ocorrendo o pagamentono prazo de 05 (cinco) das, voltem os autos 

conclusos para constrição via BACENJUD e RENAJUD.3) Após tais 

providências, havendo ou não constrição, caso se mantenha silente o 

executado no prazo dos embargos (art. 16 LEF), encaminhe-se os autos à 

Defensoria Pública desta Comarca (artigo 72, II e paragrafo único NCPC), 

intimando da nomeação.Desde já ressalto a mudança na praxe 

anteriormente adotada, eis que até mesmo a ausência de curador especial 

ao executado revel não tem o condão de tornar nula a citação por edital 

efetivada, visto que sua nomeação somente ocorrerá em momento 

posterior à triangulação processual, quando verificado que, mesmo após a 

efetivação do ato citatório, o réu se manteve revel. (vide AgRg nos EDcl 

no AREsp 459.256/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma,DJe 2/4/2014).)4) Outrossim, não comparecendo o executado ao 

feito e não encontrado bens, mister se faz atentar ao decidido nos autos 

do RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), pois os 

autos serão declarados suspensos, cabendo a parte exequente 

demonstrar a existência de bens. Tangará da Serra-MT, 08 de janeiro de 

2020.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231572 Nr: 20325-86.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM PEREIRA DA SILVA II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAQUIM PEREIRA DA SILVA II, Cpf: 

20654820104, Rg: 10116117, Filiação: Enedina Mendes da Silva e Augusto 

Pereira da Silva, brasileiro(a), natural de Rio Pardo de Mg-MG. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, entendo inviável a condenação do 

executado não citado, que quitou extrajudicialmente o débito exequendo, 

ao pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista que 

a parte não integrou efetivamente a relação processual, sob pena de 

cerceamento de direito de defesa e de ofensa aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa.Ademais, no que atine 

aos honorários advocatícios, verifico que fora informado à fl. 08 que 

houve sua devida quitação.A despeito, vejamos recente julgado do nosso 

E. Tribunal de Justiça:APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. 

PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS 

PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

executado não pode ser condenado ao pagamento de honorários 

advocatícios e a custas processuais, sem ter ocorrido a triangularização 

processual, mesmo se o pagamento do débito ocorrer após o ajuizamento 

da ação, sob pena de ofensa ao direito de defesa e ao princípio do 
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c o n t r a d i t ó r i o .  2 .  S e n t e n ç a  m a n t i d a .  ( T J - E S ;  A p l 

0000182-16.2017.8.08.0026; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco 

Antunes de Abreu Filho; Julg. 27/02/2018; DJES 09/03/2018)Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 10 de setembro 

de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233727 Nr: 22519-59.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCHEM COMÉRCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, ANTONIO NELSON JUCHEN JUNIOR, 

OTILHIANE MARIA JUCHEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUCHEM COMÉRCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, CNPJ: 03346243001227 e atualmente em 

local incerto e não sabido ANTONIO NELSON JUCHEN JUNIOR, Cpf: 

02938640986, Filiação: Josemara da Silva Juchem, data de nascimento: 

01/03/1979, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JUCHEM COMÉRCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, ANTONIO NELSON JUCHEN 

JUNIORE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 5665/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/12/2016

 - Valor Total: R$ 5.264,83 - Valor Atualizado: R$ 5.264,83 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233958 Nr: 22799-30.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE APARECIDA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIZABETE APARECIDA DA ROCHA, Cpf: 

79134033149, Rg: 12269360, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de ELIZABETE 

APARECIDA DA ROCHA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 02692/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2016

 - Valor Total: R$ 2.314,75 - Valor Atualizado: R$ 2.314,75 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução Fiscal n.°: 22799-30.2016.811.0055 Código: 

233958VISTOS, ETC.1) Inicialmente, DEFIRO o petitório de fls. retro, 

determino ao Sr. Gestor que expeça o necessário para citar as partes 

executadas por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o 

artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Neste, deverá constar que 

ao revel fica nomeada a Defensoria Publica como curadora.2) Não 

ocorrendo o pagamentono prazo de 05 (cinco) das, voltem os autos 

conclusos para constrição via BACENJUD e RENAJUD.3) Após tais 

providências, havendo ou não constrição, caso se mantenha silente o 

executado no prazo dos embargos (art. 16 LEF), encaminhe-se os autos à 

Defensoria Pública desta Comarca (artigo 72, II e paragrafo único NCPC), 

intimando da nomeação.Desde já ressalto a mudança na praxe 

anteriormente adotada, eis que até mesmo a ausência de curador especial 

ao executado revel não tem o condão de tornar nula a citação por edital 

efetivada, visto que sua nomeação somente ocorrerá em momento 

posterior à triangulação processual, quando verificado que, mesmo após a 

efetivação do ato citatório, o réu se manteve revel. (vide AgRg nos EDcl 

no AREsp 459.256/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma,DJe 2/4/2014).)4) Outrossim, não comparecendo o executado ao 

feito e não encontrado bens, mister se faz atentar ao decidido nos autos 

do RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), pois os 

autos serão declarados suspensos, cabendo a parte exequente 

demonstrar a existência de bens. Tangará da Serra-MT, 28 de novembro 

de 2019.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234106 Nr: 23095-52.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL LÚCIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADERBAL LÚCIO MOREIRA, Cpf: 

22932380168, Rg: 317.616, Filiação: Lucrecia Gramulha Moreira e 

Sebastião Lúcio Moreira, casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de ADERBAL LÚCIO 

MOREIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 04950/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2016

 - Valor Total: R$ 1.614.994,00 - Valor Atualizado: R$ 1.614.994,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução Fiscal: 23095-52.2016.811.0055 Código: 

234106.VISTOS, ETC.1) Inicialmente, DEFIRO o petitório de fls retro, 

determino ao Sr. Gestor que expeça o necessário para citar as partes 

executadas por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o 

artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Neste, deverá constar que 

ao revel fica nomeada a Defensoria Publica como curadora.2) Não 

ocorrendo o pagamentono prazo de 05 (cinco) das, voltem os autos 

conclusos para constrição via BACENJUD e RENAJUD.3) Após tais 

providências, havendo ou não constrição, caso se mantenha silente os 

executados no prazo dos embargos (art. 16 LEF), encaminhe-se os autos 

à Defensoria Pública desta Comarca (artigo 72, II e paragrafo único NCPC), 

intimando da nomeação.Desde já ressalto a mudança na praxe 

anteriormente adotada, eis que até mesmo a ausência de curador especial 

ao executado revel não tem o condão de tornar nula a citação por edital 

efetivada, visto que sua nomeação somente ocorrerá em momento 

posterior à triangulação processual, quando verificado que, mesmo após a 

efetivação do ato citatório, o réu se manteve revel. (vide AgRg nos EDcl 

no AREsp 459.256/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma,DJe 2/4/2014).)4) Outrossim, não comparecendo os executados ao 

feito e não encontrado bens, mister se faz atentar ao decidido nos autos 

do RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), pois os 

autos serão declarados suspensos, cabendo a parte exequente 

demonstrar a existência de bens. Tangará da Serra-MT, 06 de fevereiro 

de 2020.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234628 Nr: 501-10.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA KARINE DIONIZIO VIEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIELA KARINE DIONIZIO VIEIRA 

RODRIGUES, Cpf: 00426655150, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de DANIELA KARINE 

DIONIZIO VIEIRA RODRIGUES, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 02994/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2016

 - Valor Total: R$ 3.545,78 - Valor Atualizado: R$ 3.545,78 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234760 Nr: 744-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERA IRACEMA BRITO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CICERA IRACEMA BRITO FERREIRA, Cpf: 

00091688183, Rg: 496594, brasileiro(a), faxineira. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de CICERA IRACEMA 

BRITO FERREIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 6870/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2016

 - Valor Total: R$ 4.050,60 - Valor Atualizado: R$ 4.050,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 
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opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235751 Nr: 2221-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRO MIRANDA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALZIRO MIRANDA DA COSTA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de ALZIRO MIRANDA DA 

COSTA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 03452/03453/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2016

 - Valor Total: R$ 968,61 - Valor Atualizado: R$ 968,61 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235908 Nr: 2425-56.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON PEREIRA LEITE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVERTON PEREIRA LEITE CARDOSO, Cpf: 

78920973172, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de EVERTON PEREIRA 

LEITE CARDOSO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 06739/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2016

 - Valor Total: R$ 4.055,97 - Valor Atualizado: R$ 4.055,97 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238180 Nr: 5475-90.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO GOMES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PLINIO GOMES LEITE, Cpf: 32601190191, 

Rg: 383,393, brasileiro(a), convivente. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de PLINIO GOMES LEITE, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUTIVO 

FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

04767/2016, 04768/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2016

 - Valor Total: R$ 1.437,62 - Valor Atualizado: R$ 1.437,62 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238190 Nr: 5493-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO PRUDENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO ROBERTO PRUDENCIO, Cpf: 

40780627172, Rg: 1375128-0, solteiro(a), autonomo. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de PAULO ROBERTO 

PRUDENCIO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 04454/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2016

 - Valor Total: R$ 2.422,34 - Valor Atualizado: R$ 2.422,34 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238197 Nr: 5507-95.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA, 

Cpf: 03280392179, Rg: 2165384-4, Filiação: Marli de Pala Cabral da Silva e 

Judas Tadeu Correia da Silva, data de nascimento: 06/10/1991, 

brasileiro(a), natural de S.j. dos Quatro Marcos-MT, solteiro(a), operador 

de maquinas, Telefone 65 9618 5461. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de PEDRO HENRIQUE 

CABRAL DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 06674/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/11/2016

 - Valor Total: R$ 4.055,97 - Valor Atualizado: R$ 4.055,97 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238600 Nr: 5972-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDENOR SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILDENOR SOUZA, Cpf: 01382400519, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de GILDENOR SOUZA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECTIVO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 06174/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2016

 - Valor Total: R$ 3.968,44 - Valor Atualizado: R$ 3.968,44 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.
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 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238995 Nr: 6485-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES VENDRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERNANDES VENDRAME, Cpf: 

20619030100, Rg: 0231916-0, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de ERNANDES 

VENDRAME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 4507/2016, 4622/2016, 4623/2016, 4871/2016 (MAIS 8 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2016

 - Valor Total: R$ 62.947,86 - Valor Atualizado: R$ 62.947,86 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239832 Nr: 7581-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. D. DOS SANTOS INFORMATICA - ME, EVA 

DAIANE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): E. D. DOS SANTOS INFORMATICA - ME, 

CNPJ: 10310726000184 e atualmente em local incerto e não sabido EVA 

DAIANE DOS SANTOS, Cpf: 02304355137, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de E. D. DOS SANTOS 

INFORMATICA - ME e EVA DAIANE DOS SANTOS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4874/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/01/2017

 - Valor Total: R$ 8.795,33 - Valor Atualizado: R$ 8.795,33 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução Fiscal: 7581-25.2017.811.0055 Código: 

239832.VISTOS, ETC.1) Inicialmente, DEFIRO o petitório de fls. retro, 

determino ao Sr. Gestor que expeça o necessário para citar as partes 

executadas por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o 

artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Neste, deverá constar que 

ao revel fica nomeada a Defensoria Publica como curadora.2) Não 

ocorrendo o pagamentono prazo de 05 (cinco) das, voltem os autos 

conclusos para constrição via BACENJUD e RENAJUD.3) Após tais 

providências, havendo ou não constrição, caso se mantenha silente os 

executados no prazo dos embargos (art. 16 LEF), encaminhe-se os autos 

à Defensoria Pública desta Comarca (artigo 72, II e paragrafo único NCPC), 

intimando da nomeação.Desde já ressalto a mudança na praxe 

anteriormente adotada, eis que até mesmo a ausência de curador especial 

ao executado revel não tem o condão de tornar nula a citação por edital 

efetivada, visto que sua nomeação somente ocorrerá em momento 

posterior à triangulação processual, quando verificado que, mesmo após a 

efetivação do ato citatório, o réu se manteve revel. (vide AgRg nos EDcl 

no AREsp 459.256/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma,DJe 2/4/2014).)4) Outrossim, não comparecendo os executados ao 

feito e não encontrado bens, mister se faz atentar ao decidido nos autos 

do RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), pois os 

autos serão declarados suspensos, cabendo a parte exequente 

demonstrar a existência de bens. Tangará da Serra-MT, 06 de fevereiro 

de 2020.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240335 Nr: 8188-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDELVAN VENANCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIDELVAN VENANCIO DA SILVA, Cpf: 

41154789187, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 
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necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de SIDELVAN VENANCIO 

DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 03459/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2016

 - Valor Total: R$ 3.922,21 - Valor Atualizado: R$ 3.922,21 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução Fiscal: 8188-38.2017.811.0055 Código: 

240335VISTOS, ETC.1) Inicialmente, DEFIRO o petitório de fls. retro, 

determino ao Sr. Gestor que expeça o necessário para citar a parte 

executada por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o 

artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Neste, deverá constar que 

ao revel fica nomeada a Defensoria Publica como curadora.2) Não 

ocorrendo o pagamentono prazo de 05 (cinco) das, voltem os autos 

conclusos para constrição via BACENJUD e RENAJUD.3) Após tais 

providências, havendo ou não constrição, caso se mantenha silente o 

executado no prazo dos embargos (art. 16 LEF), encaminhe-se os autos à 

Defensoria Pública desta Comarca (artigo 72, II e paragrafo único NCPC), 

intimando da nomeação.Desde já ressalto a mudança na praxe 

anteriormente adotada, eis que até mesmo a ausência de curador especial 

ao executado revel não tem o condão de tornar nula a citação por edital 

efetivada, visto que sua nomeação somente ocorrerá em momento 

posterior à triangulação processual, quando verificado que, mesmo após a 

efetivação do ato citatório, o réu se manteve revel. (vide AgRg nos EDcl 

no AREsp 459.256/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma,DJe 2/4/2014).)4) Outrossim, não comparecendo o executado ao 

feito e não encontrado bens, mister se faz atentar ao decidido nos autos 

do RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), pois os 

autos serão declarados suspensos, cabendo a parte exequente 

demonstrar a existência de bens. Tangará da Serra-MT, 02 de dezembro 

de 2019.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240376 Nr: 8270-69.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ANDRADE RODRIGUES & CIA LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMERSON ANDRADE RODRIGUES & CIA 

LTDA ME, CNPJ: 11750964600010, Inscrição Estadual: 13503656-9. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de EMERSON ANDRADE 

RODRIGUES & CIA LTDA ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 7075/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/12/2016

 - Valor Total: R$ 634.078,00 - Valor Atualizado: R$ 634.078,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Código 240376VISTOS, ETC.1) Inicialmente, DEFIRO o 

petitório de fls. retro, determino ao Sr. Gestor que expeça o necessário 

para citar as partes executadas por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Neste, 

deverá constar que ao revel fica nomeada a Defensoria Publica como 

curadora.2) Não ocorrendo o pagamentono prazo de 05 (cinco) das, 

voltem os autos conclusos para constrição via BACENJUD e RENAJUD.3) 

Após tais providências, havendo ou não constrição, caso se mantenha 

silente o executado no prazo dos embargos (art. 16 LEF), encaminhe-se 

os autos à Defensoria Pública desta Comarca (artigo 72, II e paragrafo 

único NCPC), intimando da nomeação.Desde já ressalto a mudança na 

praxe anteriormente adotada, eis que até mesmo a ausência de curador 

especial ao executado revel não tem o condão de tornar nula a citação por 

edital efetivada, visto que sua nomeação somente ocorrerá em momento 

posterior à triangulação processual, quando verificado que, mesmo após a 

efetivação do ato citatório, o réu se manteve revel. (vide AgRg nos EDcl 

no AREsp 459.256/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma,DJe 2/4/2014).)4) Outrossim, não comparecendo o executado ao 

feito e não encontrado bens, mister se faz atentar ao decidido nos autos 

do RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), pois os 

autos serão declarados suspensos, cabendo a parte exequente 

demonstrar a existência de bens. Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 

2020.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240838 Nr: 8869-08.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON DE JESUS PINTO ME, ADMILSON DE 

JESUS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADMILSON DE JESUS PINTO ME, CNPJ: 

20423758000140 e atualmente em local incerto e não sabido ADMILSON 

DE JESUS PINTO, Cpf: 45924970159, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de ADMILSON DE JESUS 

PINTO ME e ADMILSON DE JESUS PINTO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 06997/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/12/2016

 - Valor Total: R$ 24.457,66 - Valor Atualizado: R$ 24.457,66 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro a citação por edital requestada.Na 

sequência, nomeio como curador especial da parte executada a 
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Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá ser intimada de 

sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241315 Nr: 9351-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON WAGNER RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEFERSON WAGNER RAMOS, Cpf: 

57165211187, Rg: 1.002.534, Filiação: Maria de Araujo Ramos, casado(a), 

deputado estadual. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o Exposto, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito. Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do 

débito na via administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor 

às custas e honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este 

último fixado no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça:APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 794, I, 

CPC) - PAGAMENTO DO TRIBUTO EXECUTADO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O pagamento do tributo na esfera 

administrativa não implica o cancelamento da inscrição em dívida ativa (art. 

26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), 

sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter procedido à 

liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas 

decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver liquidado o 

débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. Resulta 

firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os 

honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publ icação no DJE 

20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangara da Serra, 26 de setembro de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJUIZ DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241430 Nr: 9509-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VETAL EMPRENDIMENTOS INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VETAL EMPRENDIMENTOS 

INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 01358803000185. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/03/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de VETAL 

EMPRENDIMENTOS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de EXECUTIVO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1241/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/11/2016

 - Valor Total: R$ 3.256,52 - Valor Atualizado: R$ 3.256,52 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, EM CORREIÇÃO.Estes autos foram 

correicionados e estão em devida ordem.Por conseguinte, tendo em vista 

que o presente processo foi restituído à Secretaria pela Procuradoria 

Geral do Município em decorrência do período correcional, devolvo o prazo 

para manifestação, devendo o feito ser encaminhado em carga à referida 

instituição.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244817 Nr: 12594-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NOVAGRI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES 

AGRICOLA LTDA, CNPJ: 04492977000124. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/04/2017.
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RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de NOVAGRI COMÉRCIO 

REPRESENTAÇÕES AGRICOLA LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/04/2017

 - Valor Total: R$ 25.060,79 - Valor Atualizado: R$ 25.060,79 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244977 Nr: 12777-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO IND. DE CEREAIS MAREVANTEL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIO IND. DE CEREAIS 

MAREVANTEL LTDA, CNPJ: 02030987000112. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/04/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de COMERCIO IND. DE CEREAIS 

MAREVANTEL LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 1172/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/03/2017

 - Valor Total: R$ 47.268,11 - Valor Atualizado: R$ 47.268,11 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução Fiscal: 12777-73.2017.811.0055 Código: 

244977VISTOS, ETC.1) Inicialmente, DEFIRO o petitório de fls. retro, 

determino ao Sr. Gestor que expeça o necessário para citar a parte 

executada por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o 

artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Neste, deverá constar que 

ao revel fica nomeada a Defensoria Publica como curadora.2) Não 

ocorrendo o pagamentono prazo de 05 (cinco) das, voltem os autos 

conclusos para constrição via BACENJUD e RENAJUD.3) Após tais 

providências, havendo ou não constrição, caso se mantenha silente o 

executado no prazo dos embargos (art. 16 LEF), encaminhe-se os autos à 

Defensoria Pública desta Comarca (artigo 72, II e paragrafo único NCPC), 

intimando da nomeação.Desde já ressalto a mudança na praxe 

anteriormente adotada, eis que até mesmo a ausência de curador especial 

ao executado revel não tem o condão de tornar nula a citação por edital 

efetivada, visto que sua nomeação somente ocorrerá em momento 

posterior à triangulação processual, quando verificado que, mesmo após a 

efetivação do ato citatório, o réu se manteve revel. (vide AgRg nos EDcl 

no AREsp 459.256/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma,DJe 2/4/2014).)4) Outrossim, não comparecendo o executado ao 

feito e não encontrado bens, mister se faz atentar ao decidido nos autos 

do RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), pois os 

autos serão declarados suspensos, cabendo a parte exequente 

demonstrar a existência de bens. Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro 

de 2019.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245016 Nr: 12849-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPACE TUNING- IND. E COM. DE ACESSÓRIOS 

PARA VEICULOS LTDA-ME, ARI THOBER, CRISTIANE FERNANDA THOBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARI THOBER, Cpf: 10229817068, Rg: 

1019621992, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

CRISTIANE FERNANDA THOBER, Cpf: 02449529900, Rg: 6.067.525-2, 

brasileiro(a), solteiro(a), comerciante, Telefone 3326-4499. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/04/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SPACE TUNING- IND. E COM. 

DE ACESSÓRIOS PARA VEICULOS LTDA-ME, ARI THOBERE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUTIVO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2485/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2017

 - Valor Total: R$ 3.431.795,00 - Valor Atualizado: R$ 3.431.795,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267775 Nr: 30524-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 348 de 975



DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE ALVES MARTINS, Cpf: 

53753470163, Rg: 634076, Filiação: Elvira Rosa Martins e José Alves 

Martins, data de nascimento: 29/01/1965, brasileiro(a), natural de 

Vitoria-ES, casado(a), Telefone 99621-4822. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, entendo inviável a condenação do 

executado não citado, que quitou extrajudicialmente o débito exequendo, 

ao pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista que 

a parte não integrou efetivamente a relação processual, sob pena de 

cerceamento de direito de defesa e de ofensa aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa.Ademais, no que atine 

aos honorários advocatícios, verifico que fora informado à fl. 06 que 

houve sua devida quitação.A despeito, vejamos recente julgado do nosso 

E. Tribunal de Justiça:APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. 

PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS 

PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

executado não pode ser condenado ao pagamento de honorários 

advocatícios e a custas processuais, sem ter ocorrido a triangularização 

processual, mesmo se o pagamento do débito ocorrer após o ajuizamento 

da ação, sob pena de ofensa ao direito de defesa e ao princípio do 

c o n t r a d i t ó r i o .  2 .  S e n t e n ç a  m a n t i d a .  ( T J - E S ;  A p l 

0000182-16.2017.8.08.0026; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco 

Antunes de Abreu Filho; Julg. 27/02/2018; DJES 09/03/2018)Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 08 de agosto de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268293 Nr: 31445-92.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SOLUMED DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 07344150000161. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de SOLUMED 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 01462/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/11/2017

 - Valor Total: R$ 9.970,41 - Valor Atualizado: R$ 9.970,41 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalVISTOS, ETC.Cite-se a parte 

Executada, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8° da Lei de 

Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar o principal, acrescido de juros, multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observando-se para 

a citação, as disposições insertas no artigo 8° da mencionada Lei.Na 

hipótese de pronto pagamento ou não oferecimento de embargos, arbitro 

os honorários advocatícios em 10% (dez pontos percentuais) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 82, § 2°, 85, § 3°, I, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.Havendo nomeação de bem (s) à penhora, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de 10 (dez) dias, e havendo 

concordância, reduza-a a termo, intimando-se em seguida as partes 

Executadas para subscrever-no em igual prazo.Não havendo pagamento, 

nem oferecimento de bens à penhora ou concordância com a nomeação 

eventualmente feita pelas partes Executadas, de que trata o artigo 9° da 

Lei n° 6.830/80, proceda-se a penhora de tantos bens quantos bastem 

para garantir a Execução, ressaltando que a penhora poderá recair em 

quaisquer bens dela, exceto os que a lei declare absolutamente 

impenhoráveis (art. 10, LEF), devendo a devedora ser intimada 

pessoalmente no ato da penhora, para oferecimento de embargos com as 

advertências do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais.Após, proceda-se 

à avaliação dos bens penhorados ou arrestados, sobre a qual deverão as 

partes se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Se necessário, 

expeça-se edital de intimação com prazo de 20 (vinte) dias, enviando-se à 

Imprensa Oficial para publicação.Garantido o Juízo, tanto na forma do 

parágrafo terceiro quanto na do quarto, a parte Executada poderá, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 16, LEF), oferecer embargos. Caso decorra 

o prazo para oferecimento de Embargos do Devedor, dê-se vistas à parte 

Exequente.Isento de custas e despesas processuais, nos termos da Lei 

7.603/01 c/c os itens 2.14.5, 2.14.5.1 e 2.14.5.2 da CNGC, e art. 39, 

parágrafo único da LEF. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências. Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274212 Nr: 4431-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA TANGARÁ LTDA, CARLOS 

EDUARDO ALVES DA HORA, FLAVIO ALVES DA HORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CERAMICA TANGARÁ LTDA, CNPJ: 

07803814000103, atualmente em local incerto e não sabido CARLOS 

EDUARDO ALVES DA HORA, Cpf: 89873050159, Filiação: Ione Alves 

Firmino e Jose Luiz Firmino da Hora, data de nascimento: 01/09/1979, 

brasileiro(a), natural de Jatai-GO, solteiro(a), Telefone 3327 1122 e 

atualmente em local incerto e não sabido FLAVIO ALVES DA HORA, Cpf: 
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99836114149, Rg: 1371921-1, Filiação: Ione Alves Firmino e Jose Luiz 

Firmino da Hora, data de nascimento: 19/02/1983, brasileiro(a), natural de 

Jatai-GO, casado(a), empresário, Telefone 9901 2132. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/03/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de CERAMICA TANGARÁ LTDA, 

CARLOS EDUARDO ALVES DA HORAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUTIVO FISCAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 18108/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/03/2018

 - Valor Total: R$ 80.341,10 - Valor Atualizado: R$ 80.341,10 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a citação por edital da parte 

executada.Na sequência, nomeio como curador especial da parte 

executada a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual deverá 

ser intimada de sua nomeação.Após, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267811 Nr: 30594-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JETRO SANÇÃO SGUAREZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA LANCELOTTI 

FÁVERO - OAB:25.904/MT

 Certifico que nos termos do CIA nº 735729-93.2019.8.11.0000 – CGJ/MT, 

o (a) advogado(a) LETÍCIA LANCELOTTI FÁVERO efetuou carga rápida 

dos autos na data de 16/03/2020, não tendo devolvido durante o 

expediente forense daquele dia, diante disto, nos termos do referido CIA, 

e, em consonância com o art. 107, § 4º do CPC, fica o referido advogado 

vedado a retirar os presentes autos em carga rápida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192615 Nr: 8995-29.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do CIA nº 735729-93.2019.8.11.0000 – CGJ/MT, 

o (a) advogado(a) ANDRE FERREIRA DA SILVA efetuou carga rápida dos 

autos na data de 16/03/2020, não tendo devolvido durante o expediente 

forense daquele dia, diante disto, nos termos do referido CIA, e, em 

consonância com o art. 107, § 4º do CPC, fica o referido advogado 

vedado a retirar os presentes autos em carga rápida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 195083 Nr: 10889-40.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, ERIKO 

SANDRO SUARES, VANIA REGINA LADEIA TRETTEL, LADEIA TRETTEL E 

DRUMOND LTDA, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B, ERIKO SANDRO SUARES - OAB:8264-MT, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GUSTAVO 

PORTO FRANCO PIOLA - OAB:13.978-A/MT, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 .IV - DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTOa) Determino a 

produção de prova testemunhal, por ser necessária para o julgamento da 

causa. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de junho 

de 2020, às 14h00min.b) As testemunhas das partes deverão ser 

arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC).c) 

Intimem-se as partes, Ministério Público e advogados.Cumpra-se.Tangará 

da Serra-MT, 17 de março de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROSJuiz de 

Direito – REGIME DE EXCEÇÃO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56439 Nr: 5942-55.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA ANTONIA GONÇALVES DE 

ANUNCIAÇAO ME, NILZA GONÇALVES DE ANUNCIAÇAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:MT 11866, PAULO RICARDO GODOY - OAB:21445/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a 

executada, por intermédio de seu patrono, acerca restrição judicial 

realizada no veículo Ford/Eco Sport SE AT 2.0, através do Sistema 

Renajud, para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

ao que deverá garantir o juízo (art. 16, §1º da LEF).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61915 Nr: 3441-94.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERÁCLITO GOMES CIQUEIRA, HERACLITO G. 

SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar o 

executado, por intermédio de seu patrono, acerca da penhora online 

realizada através do Sistema BacenJud, para, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, ao que deverá garantir o juízo (art. 

16, §1º da LEF).

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123322 Nr: 2363-60.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLTAN COMERCIO DE PEÇAS LTDA, 

CLEMAIR SCARMUCIN, IVANI LURDES VEDANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEMAIR SCARMUCIN, Cpf: 

20376847204, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: ciência acerca da penhora online, realizada nos autos através 

do sistema Bacenjud e, querendo oferecer embargos no prazo de 30 dias, 

(art. 16, § 1º da LEF)

Despacho/Decisão: Processo 2363-60.2010 - Código 123322Vistos. 1 – 

Considerando que incumbe ao juiz dirigir o processo e determinar todas as 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (artigo 139, inciso 

IV, do CPC), se faz imprescindível a adoção de medidas para a efetividade 

processual via sistema BACENJUDDetermino a penhora e/ou arresto de 

valores (BACENJUD) utilizando-se do CNPJ ou CPF da parte executada, do 

valor do débito exequendo apontado pela parte exequente na CDA 

atualizada (anexo).Trata-se aqui de reiteração. Caso efetivado bloqueio 

via sistema BACENJUD intime o executado para ciência (artigo 854, § 2º, 

do CPC).2 - Não sendo localizados bens nas diligências, após ciência da 

Fazenda Pública, o feito deverá ir ao arquivo.Como já houve tentativa 

anterior de localização de bens, é da ciência da não localização de bens 

que deverá se contar o prazo do art. 40 da Lei de Execução fiscal.Isso 

porque, nos termos do que foi decidido no Recurso Especial nº 

1.340.553-RS em sede de recurso repetitivo que o Superior Tribunal de 

Justiça fixou teses a serem aplicadas nas execuções fiscais, 

relativamente ao disposto no artigo 40 da Lei 6.830/80 (O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da lei 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido), reconheço como início do prazo de suspensão a 

data de 17/04/2017 (fls.45) (data da ciência inequívoca de citação e/ou 

inexistência de bens por parte da exequente).3 – Por consectário lógico, o 

início do prazo prescricional intercorrente se iniciou em 18/04/2018 

(Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não 

pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (...) 

REsp. 1.340.553-RS), sendo que até a presente data não houve qualquer 

ato inequívoco de interrupção do lapso temporal ((...) A efetiva constrição 

patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a 

interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o 

mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora 

sobre ativos financeiros ou sobre outros bens(...) Resp. 1.340.553-RS). 

Para controle processual, afixe na capa processual e no sistema 

eletrônico lembrete de que, caso não haja qualquer constrição efetiva de 

bens, ou outro ato interruptivo da prescrição intercorrente, o prazo 

prescricional ocorrerá na data de 18/04/2023.Tangará da Serra - MT, 02 

de março de 2020.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 17 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129001 Nr: 7846-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGANILDA DA ROCHA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do CIA nº 735729-93.2019.8.11.0000 – CGJ/MT, 

o (a) advogado(a) APARECIDA MARIA VIEIRA efetuou carga rápida dos 

autos na data de 16/03/2020, não tendo devolvido durante o expediente 

forense daquele dia, diante disto, nos termos do referido CIA, e, em 

consonância com o art. 107, § 4º do CPC, fica o referido advogado 

vedado a retirar os presentes autos em carga rápida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139090 Nr: 9542-11.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINDA PEREIRA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139470 Nr: 9956-09.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SILVA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:12395/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do CIA nº 735729-93.2019.8.11.0000 – CGJ/MT, 

o (a) advogado(a) APARECIDA MARIA VIEIRA efetuou carga rápida dos 

autos na data de 16/03/2020, não tendo devolvido durante o expediente 

forense daquele dia, diante disto, nos termos do referido CIA, e, em 

consonância com o art. 107, § 4º do CPC, fica o referido advogado 

vedado a retirar os presentes autos em carga rápida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 170397 Nr: 11610-26.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ MURARO, JÚLIO CÉSAR DAVOLI 

LADEIA, E. S. DOS SANTOS DELMONDES, SILVIO JOABE DELMONDES DE 

OLIVEIRA, TELEVISÃO CHAPADA DOS PARECIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 

3719, ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, 

RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O/MT, Tatiani Kerber Diel - 

OAB:21492/0

 Autos do Processo nº 11610-26.2014cód. nº 170397

 VISTOS ETC.

Nos termos da portaria Portaria-Conjunta n. 247/2020, que estabeleceu, 

em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(novo coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 26 de maio de 

2020, às 15h00.

 Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, eis que o presente feito está 

inserido na Meta2 do CNJ.

Expeça-se o necessário.

 Tangará da Serra, 17 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 187466 Nr: 4595-69.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do CIA nº 735729-93.2019.8.11.0000 – CGJ/MT, 

o (a) advogado(a) ANDRE FERREIRA DA SILVA efetuou carga rápida dos 

autos na data de 16/03/2020, não tendo devolvido durante o expediente 

forense daquele dia, diante disto, nos termos do referido CIA, e, em 

consonância com o art. 107, § 4º do CPC, fica o referido advogado 

vedado a retirar os presentes autos em carga rápida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152199 Nr: 816-77.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUITA ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do CIA nº 735729-93.2019.8.11.0000 – CGJ/MT, 

o (a) advogado(a) ANDRE FERREIRA DA SILVA efetuou carga rápida dos 

autos na data de 16/03/2020, não tendo devolvido durante o expediente 

forense daquele dia, diante disto, nos termos do referido CIA, e, em 

consonância com o art. 107, § 4º do CPC, fica o referido advogado 

vedado a retirar os presentes autos em carga rápida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 118959 Nr: 8917-45.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA GRAGEL MANGOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8917-45.2009 Cód. 118959

VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por Edna Gragel Mangolin em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social, visando a concessão de 

Aposentadoria por Idade Rural.

Analisando o feito, denota-se que este Juízo havia julgado improcedente o 

pedido Inicial. A parte autora então apelou da decisão que foi julgada 

procedente. Houve interposição de outros recursos pela parte requerida, 

mormente quanto a ausência de prévio requerimento administrativo.

 Deste modo o feito retornou a este Juízo, ocasião em que a parte juntou o 

comprovante da negativa do requerimento administrativo. Foi proferida 

nova sentença de improcedência, seguida de nova apelação. Conforme 

decisão de fls. 182/183, foi caçada a segunda sentença proferida por 

este Juízo, mantendo o acórdão anterior que julgou procedente o pedido.

Nesse ínterim, houve a cessação do benefício da parte autora, motivo pelo 

qual a requerente pleiteia a reimplantação do benefício.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato. Fundamento e decido.

Tendo em vista que o requerido cessaou o benefício concedido a autora; 

nesta data, fazendo uso do sistema JUSCONVÊNIOS, foi requerida a 

reimplantação do benefício, conforme documento anexo.

Proceda-se com a intimação do executado, para que tome ciência desta 

decisão, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE 

no prazo de 30 dias.

 No mais, cumpra-se com as demais determinações retro.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de fevereiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 134271 Nr: 4336-16.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA APARECIDA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo nº 4336-16.2011 cód. nº 134271

 VISTOS ETC.

Nos termos da portaria Portaria-Conjunta n. 247/2020, que estabeleceu, 

em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(novo coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 21 de maio de 

2020, às 13h30.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Tangará da Serra, 17 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169551 Nr: 10512-06.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do CIA nº 735729-93.2019.8.11.0000 – CGJ/MT, 

o (a) advogado(a) ANDRE FERREIRA DA SILVA efetuou carga rápida dos 

autos na data de 16/03/2020, não tendo devolvido durante o expediente 

forense daquele dia, diante disto, nos termos do referido CIA, e, em 

consonância com o art. 107, § 4º do CPC, fica o referido advogado 

vedado a retirar os presentes autos em carga rápida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175464 Nr: 17411-20.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FLORES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito a fim de intimar as 

partes da pericia de fls. 250/252, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 122523 Nr: 1604-96.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. & E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

ME, ENIR CESAR DE OLIVEIRA, REGINALDO CESAR VEDOJA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 DIANTE DO EXPOSTO: DIANTE DO EXPOSTO, REJEITO a exceção de 

pré-executividade bem como foi afastada a decadência.Determino o 

prosseguimento da execução. Transitada em julgado, abra-se vistas ao 

exequente para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Tangará 

da Serra, 03 de março de 2020.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 316947 Nr: 16404-17.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA APARECIDA COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21.994, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16404-17.2019 (Cód.316947)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que o benefício encontra-se devidamente 

implantado, conforme noticiado em fls. retro pelo requerente.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 04 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 163835 Nr: 1237-33.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO DUTRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Interposto recurso de apelação por ambas as partes, já com as inclusas 

razões, intimem-se os apelados para apresentação das contrarrazões, no 

prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional da 1ª Região 

para apreciação.

Por fim, indefiro o pedido constante à fl. 130, uma vez que na sentença de 

fl. 108/109 ficou consignado que a data da cessação do benefício 

ocorreria em 27.11.2018, não tendo a autora comprovado o pedido de 

prorrogação, apesar de intimada, conforme certidão de fl. 135.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 166729 Nr: 6411-23.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241445 Nr: 9536-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRANE FARIAS RABELO 

LEITÃO - OAB:28135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista que 

foram intentados no prazo legal e, no entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, 

já que não houve comprovação de quaisquer das suas hipóteses de 

cabimento, conforme o art. 1.022 do Novo Código de Processo 

C i v i l . I n t i m e m - s e ,  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 10 de março de 

2020Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 322552 Nr: 20813-36.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA COSTA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS GHISI - OAB: 

20.697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando-se a manifestação de fl. 50, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

e, por corolário, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com esteio no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

independentemente da diligência prevista no art. 485, § 4º, do mesmo 

Diploma Legal, porquanto ainda não houve a efetiva citação do réu.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil.

 Sem honorários advocatícios, em face da inexistência de contraditório.

Reconheço o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30125 Nr: 3548-12.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORM. E QUAL. IND. -INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO E TRANSPORTE OLIVEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AECIO BENEDITO ORMOND - 

OAB:6397, TATIANA RIBEIRO SOARES - OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/MT

 Código 30125

Considerando-se que não houve o pagamento integral do débito pelo 

executado, intime-se-lhe para que o efetue, em cinco dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, manifeste-se o exequente sobre o 

prosseguimento do feito, em igual prazo.

Na sequência, conclusos.

Intimem-se, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 111430 Nr: 1653-74.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURENÇO LUIZ BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 111430

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT para que implante imediatamente o benefício 

previdenciário de auxílio-doença acidentário, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, devendo ser encaminhado juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de fixação 

de multa diária em caso de descumprimento.

N’outro giro, conforme se infere às fls. 259/261, vislumbra-se que os 

requerentes receberam o pagamento do débito reclamado nos autos, não 

havendo verbas a serem adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº. 7.603/2001.

Considerando o pagamento do débito reclamado, reconheço o trânsito em 

julgado, razão pela qual determino o imediato arquivamento dos autos.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 136745 Nr: 7033-10.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL RODRIGUES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 136745

Acolho o pedido da Fazenda Pública Municipal e determino a remessa dos 

autos ao Contador do Juízo para que avalie se os cálculos apresentados 

pela exequente estão corretos, ou acaso equivocados que labore em 

novos cálculos, nos termos da sentença de fls. 188/189.

Intimem-se, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 155878 Nr: 4496-70.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI MADALENA ROCKENBACH FRITZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento dos honorários advocatícios juntado à fl. 160, 

expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada nos 

autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, em nome do causídico 

constituído nos autos.

 No mais, aguarda-se o pagamento das verbas pretéritas.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 185465 Nr: 3156-23.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICA BELEM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na presente impugnação à 

execução para acolher as razões do impugnante, reconhecendo o 

excesso à execução, bem como HOMOLOGAR os cálculos apresentados 

às fl. 89, extinguindo o feito com resolução do mérito.Desse modo, 

expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.Oportunamente, expeça-se 

alvará judicial para levantamento da quantia depositada nos autos, na 

forma da Resolução nº 11/2014/TP, em nome da causídica constituída nos 

autos, haja vista que possui poderes para receber e dar quitação, 

consoante se infere às fls. 12.Isento as partes ao pagamento de custas e 

despesas processuais, nos termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do 

Código de Processo Civil. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os 

presentes autos, com baixas e cautelas necessárias.P. R. I. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 192909 Nr: 9248-17.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LINDINALVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.
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Não impugnada a execução no prazo suso citado, o que deverá ser 

certificado, ou rejeitadas as arguições da executada, expeça-se, por 

intermédio do Presidente do Tribunal, precatório ou Requisição de Pequeno 

Valor em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal.

Tratando-se de impugnação parcial, a parte incontroversa poderá ser 

objeto de cumprimento imediato, nos moldes acima assinalados.

No mais, determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para 

conversão da ação em Execução de Sentença, bem como seja certificado 

a existência de custas pendentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 193801 Nr: 9957-52.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL RODRIGUES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 Código 193801

Desapense-se e arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 109356 Nr: 7986-76.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZUFFO & CIA LTDA, ADEMIR ZUFFO, VANIA 

CAMERA ZUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 SENTENÇA.(...). Com efeito, não tendo sido recolhido o imposto sujeito a 

lançamento por homologado, abre-se o prazo decadencial para a 

administração pública lançar o valor que entende devido e somente após o 

lançamento de ofício não mais sujeito a recursos administrativos é que se 

inicia o prazo prescricional para a cobrança do imposto.Dessa forma, 

colhe-se dos autos que o excipiente/executado não recolheu o tributo 

devido, ensejando a instauração de procedimento administrativo, conforme 

comprovado pelo excepto/exequente, tendo se encerrado em 31/12/2008 

data em que deu início ao prazo prescricional. Dessa forma, entre o termo 

inicial do prazo prescricional e a propositura da ação não transcorreu o 

prazo de 05 (cinco) anos, necessários para o reconhecimento da 

prescrição.Por outro lado, De acordo com o entendimento firmado no Tema 

566 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018), (...) Pelos motivos exposto, conheço a 

exceção de pré-executividade, contudo a nego provimento. Entretanto, 

reconheço, de ofício, a prescrição intercorrente, nos termos do 

entendimento firmado no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 

1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por 

unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018), julgando extinta a 

presente execução fiscal, nos termos do artigo 924, inciso V do Código de 

Processo Civil.Com custas ao executado. Proceda-se a baixas, como 

eventual arresto ou penhora que porventura tenham sido efetivados nos 

autos e, com o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações de 

estilo.Salienta-se que o presente não enseja a remessa necessária – art. 

496, § 3º, III, e § 4º, II, do Código de Processo Civil.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-seIntimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 52847 Nr: 2543-18.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT

 Vistos em regime de exceção. (...) É o relatório. (...) Sobre o tema, 

apensar de não ter sido o objeto central do Tema 639 do Superior Tribunal 

de Justiça, a matéria foi enfrentada quando do julgamento. Na ocasião 

ficou consignado que a União, cessionária do crédito rural, não executa a 

Cédula de Crédito Rural (ação cambial), mas a dívida oriunda de contrato 

de financiamento, razão pela qual pode se valr do disposto no artigo 39, 

§2º, da Lei 4.320/64 e, após efetuar a inscrição na sua dívida ativa, busca 

sua satisfação por meio da execução fiscal. Por oportuno, transcreve-se 

a ementa do julgado: (...) Portanto, diante da ausência de controvérsia 

sobre o tema ora em debate, julgo improcedente a exceção apresentada, 

nos termos do Tema 639 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se. Transcorrido o prazo legal sem manifestação, arquivem-se os 

autos nos termos do artigo 40 da LEF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 214739 Nr: 5744-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. DE FATIMA DONATO, NANCI DE FÁTIMA 

DONATO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Vistos em regime de exceção.(...).Portanto, razão não assiste as 

alegações do executado, motivo pelo qual, indefiro os pedidos externados 

na exceção de pré-executividade apresentada.Por oportuno, não obstante 

a certidão negativa de citação da empresa executada de fls.11, a dou por 

citada, uma vez que se trata de empresa individual, que possui 

responsabilidade ilimitada, cuja titular é a executada já citada nos 

autos.Intimem-se. Cumpra-se. Transcorrido o prazo legal sem 

manifestação, arquivem-se os autos nos termos do artigo 40 da LEF.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234042 Nr: 22967-32.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE HELFENSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FELIPE HELFENSTEIN, Cpf: 93987242272, 

Rg: 5663865, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: ciência acerca da penhora online/restrição judicial realizada no 

veículo FIAT/STRADA ADVENTURE CD, placa QBJ6656, através do 

Sistema Renajud, para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, ao que deverá garantir o juízo (art. 16, §1º da LEF).

Despacho/Decisão: Execução Fiscal - Cód. 234042Vistos,Compulsando os 

autos, vislumbro que a presente execução se arrasta há anos, sem que o 

exequente consiga receber o crédito que lhe é devido, sendo que foi 

procedido diversas tentativas neste sentido, sem êxito.DEFIRO o pedido de 

fls. retro, e na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e Provimento 

04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line via BACENJUD tomando por 

base o CPF/CNPJ das partes executadas. Frutífera ou parcialmente 

frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, 

promova-se a liberação de eventual indisponibilidade excessiva e, visando 

evitar prejuízos para ambas as partes, também a transferência para a 

conta única judicial, dando-se ciência às partes do resultado.Em caso da 
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penhora on-line restar infrutífera, DETERMINO que se proceda á consulta e 

a efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, conforme 

regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT. Sendo 

infrutíferas todas as as diligências determinadas nos itens anteriores, 

DETERMINO a realização de consulta das 03 (três) ultimas declarações de 

renda da executada por meio do sistema INFOJUD, nos termos do art.476, 

§1° da CNGC.Quanto a realização de pesquisa de bens imóveis, esta 

poderá ser realizada pela própria parte, via CEI - ANOREG/MT.Intime-se à 

parte exequente quanto ao resultado da consulta, preservando o sigilo 

das informações econômico-financeiras das partes e certificando-se nos 

autos principais, conforme determinação do art.477, da CNGC.No mesmo 

ato deverá ser a exequente intimada a se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito em 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento.Decorrido o prazo de 06 (seis) meses após a ciência da 

parte exequente, proceda-se como determina o art.477, §2º, da 

CNGC.Tangará da Serra, 10 de julho de 2019.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosolem 

Santos, digitei.

Tangará da Serra, 17 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244949 Nr: 12727-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEL COTONE COMERCIO DE ALGODÃO LTDA, 

JEAN PIERRE PRUNER, FABIO SCHAEFER SCHAADT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEL COTONE COMERCIO DE ALGODÃO 

LTDA, CNPJ: 04303785000122. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/04/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de DEL COTONE COMERCIO DE 

ALGODÃO LTDA, JEAN PIERRE PRUNERE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1618/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/01/2017

 - Valor Total: R$ 44.232,90 - Valor Atualizado: R$ 44.232,90 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução Fiscal Processo nº. 12727-47.2017 Cód. 

244949VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir o 

necessário para citar a empresa executada por edital com o prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, 

desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - "OMISSÃO" INEXISTENTE - EXECUÇÃO FISCAL - 

DEFENSORIA PÚBLICA - CURADOR À LIDE - DEMORA NA CITAÇÃO POR 

CULPA DO MECANISMO JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - 

SÚMULA 106/STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS 

PARCIALMENTE. 1. Destinam-se os embargos declaratórios a aclarar 

eventual obscuridade, resolver eventual contradição (objetiva: intrínseca 

do julgado) ou suprir eventual omissão do julgado, consoante art. 535 do 

CPC. 2. O STJ, no julgamento do REsp n. 1110548/PB, Rel. Min. LAURITA 

VAZ, CE, DJe 26/04/2010, decidiu que ao executado citado por edital deve 

ser nomeado curador especial. 3. O acórdão embargado é claro: ajuizada 

a EF dentro do qüinqüênio e negativa a citação pelo correio e por carta 

precatória, a FN, intimada, requereu a citação por edital, realizada dentro 

de prazo razoável. A movimentação processual na busca de bens 

penhoráveis da executada comprovam que a credora não ficou inerte no 

feito. Aplicável a SÚMULA 106/STJ. 4. Embargos de declaração providos, 

em parte, apenas para manter a Defensoria Pública na lide. 5. Peças 

liberadas pelo Relator, em Brasília, 12 de junho de 2012., para publicação 

do acórdão.(TRF1, EDAC 0060757-91.2010.4.01.9199 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA 

TURMA, e-DJF1 p.775 de 22/06/2012)Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 01 de fevereiro de 2019.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosolem 

Santos, digitei.

Tangará da Serra, 17 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303382 Nr: 5232-78.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A, BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALA - 

OAB:17.571/A-MT

 INTIMO o executado acerca do alvará de levantamento de valores 

expedidos nos autos para requerer o que de direito, e, em nada sendo 

requerido, os autos serão encaminhados ao arquivo definitivo.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110580 Nr: 674-15.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KATIA ALVES DA SILVA, Cpf: 

90408845953, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o executado para, querendo, manifestar-se acerca da 

penhora realizada pelo BacenJud, no valor de R$ 447,39, no prazo de 30 

(trinta) dias

Despacho/Decisão: Execução Fiscal Autos nº. 674-15.2009.811.0055 – 

Código 110580.Vistos,Compulsando os autos, vislumbro que a presente 

execução se arrasta há anos, sem que o exequente consiga receber o 

crédito que lhe é devido, sendo que foi procedido diversas tentativas 

neste sentido, sem êxito.DEFIRO o pedido de fls. 66, e na forma 

estabelecida pelo art. 854 do CPC e Provimento 04/2007-CGJ proceda-se 

ao bloqueio on-line via BACENJUD tomando por base o CPF/CNPJ da parte 

executada. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e 

quatro horas) subsequentes, promova-se a liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes, também a transferência para a conta única judicial, dando-se 

ciência às partes do resultado.Em caso da penhora on-line restar 

infrutífera, DETERMINO que se proceda á consulta e a efetivação de 

restrição por meio do sistema RENAJUD, conforme regulamentação do 

Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT. Sendo infrutíferas todas as as 

diligências determinadas nos itens anteriores, DETERMINO a realização de 
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consulta das 03 (três) ultimas declarações de renda da executada por 

meio do sistema INFOJUD, nos termos do art.476, §1° da CNGC.No mais, 

não localizando no INFOJUD, determino que se proceda com o mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para garantir a 

execução do endereço do executado.Intime-se à parte exequente quanto 

ao resultado da consulta, preservando o sigilo das informações 

econômico-financeiras das partes e certificando-se nos autos principais, 

conforme determinação do art. 477, da CNGC.No mesmo ato deverá ser a 

exequente intimada a se manifestar sobre o prosseguimento do feito em 

30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento.Decorrido o prazo de 06 (seis) 

meses após a ciência da parte exequente, proceda-se como determina o 

art. 477, §2º, da CNGC.Tangará da Serra/MT, 22 de Março de 2019. 

FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosolem 

Santos, digitei.

Tangará da Serra, 17 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127629 Nr: 6526-83.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODEMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS 

E SERVIÇOS LTDA-ME, DIRCE KIMIE MIASATO DE ASSIS, LUIZ CARLOS 

NOGUEIRA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CODEMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS E 

MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ: 00122459/000249, atualmente 

em local incerto e não sabido DIRCE KIMIE MIASATO DE ASSIS, Cpf: 

06463293830, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS, Cpf: 73463825872, Rg: 8 869 810, 

brasileiro(a), casado(a), engenheiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: ciência acerca da penhora online/restrição judicial realizada no 

veículo HONDA/CG 125 CARGO, placa JZZ7687, através do Sistema 

BacenJud/Renajud, bem como, dos valores de R$ 49,21 e R$ 354,57, para, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, ao que deverá 

garantir o juízo (art. 16, §1º da LEF).

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  E x e c u ç ã o  F i s c a l n °  6 5 2 6 - 8 3 . 2 0 1 0  

Cód.127629Vistos,Compulsando os autos, vislumbro que a presente 

execução se arrasta há anos, sem que o exequente consiga receber o 

crédito que lhe é devido, sendo que foi procedido diversas tentativas 

neste sentido, sem êxito.DEFIRO o pedido de fl. retro e na forma 

estabelecida pelo art. 854 do CPC e Provimento 04/2007-CGJ proceda-se 

ao bloqueio on-line via BACENJUD tomando por base o CPF/CNPJ da parte 

executada. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e 

quatro horas) subsequentes, promova-se a liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes, também a transferência para a conta única judicial, dando-se 

ciência às partes do resultado.Em caso da penhora on-line restar 

infrutífera, DETERMINO que se proceda á consulta e a efetivação de 

restrição por meio do sistema RENAJUD, conforme regulamentação do 

Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT. Sendo infrutíferas todas as as 

diligencias determinadas nos itens anteriores, DETERMINO a realização de 

consulta das 03 (três) ultimas declarações de renda da executada por 

meio do sistema INFOJUD, nos termos do art.476, §1° da CNGC.Intime-se à 

parte exequente quanto ao resultado da consulta, preservando o sigilo 

das informações econômico-financeiras das partes e certificando-se nos 

autos principais, conforme determinação do art.477, da CNGC.No mesmo 

ato deverá ser a exequente intimada a se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito em 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento.Decorrido o prazo de 06 (seis) meses após a ciência da 

parte exequente, proceda-se como determina o art.477, §2º, da 

CNGC.Tangará da Serra, 08 de julho de 2019.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosolem 

Santos, digitei.

Tangará da Serra, 17 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191909 Nr: 8328-43.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BODHISATWA EVENTOS E TREINAMENTOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BODHISATWA EVENTOS E 

TREINAMENTOS LTDA ME, CNPJ: 11439154000109. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: ciência acerca da penhora online/restrição judicial realizada 

nos veículos VW/FOX 1.6 PRIME GII, placa EUR3461 e CHEVROLET/CRUZE 

LT NB, placa NPP7691, através do Sistema BacenJud/Renajud, para, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, ao que deverá 

garantir o juízo (art. 16, §1º da LEF).

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  E x e c u ç ã o  F i s c a l n °  8 3 2 8 - 4 3 . 2 0 1 5  

Cód.191909Vistos,Compulsando os autos, vislumbro que a presente 

execução se arrasta há anos, sem que o exequente consiga receber o 

crédito que lhe é devido, sendo que foi procedido diversas tentativas 

neste sentido, sem êxito.DEFIRO o pedido de fl. retro e na forma 

estabelecida pelo art. 854 do CPC e Provimento 04/2007-CGJ proceda-se 

ao bloqueio on-line via BACENJUD tomando por base o CPF/CNPJ da parte 

executada. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e 

quatro horas) subsequentes, promova-se a liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes, também a transferência para a conta única judicial, dando-se 

ciência às partes do resultado.Em caso da penhora on-line restar 

infrutífera, DETERMINO que se proceda á consulta e a efetivação de 

restrição por meio do sistema RENAJUD, conforme regulamentação do 

Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT. Sendo infrutíferas todas as as 

diligencias determinadas nos itens anteriores, DETERMINO a realização de 

consulta das 03 (três) ultimas declarações de renda da executada por 

meio do sistema INFOJUD, nos termos do art.476, §1° da CNGC.Intime-se à 

parte exequente quanto ao resultado da consulta, preservando o sigilo 

das informações econômico-financeiras das partes e certificando-se nos 

autos principais, conforme determinação do art.477, da CNGC.No mesmo 

ato deverá ser a exequente intimada a se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito em 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento.Decorrido o prazo de 06 (seis) meses após a ciência da 

parte exequente, proceda-se como determina o art.477, §2º, da 

CNGC.Tangará da Serra, 09 de julho de 2019.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosolem 

Santos, digitei.

Tangará da Serra, 17 de março de 2020

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 158690 Nr: 7284-57.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. C. CARPENEDO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.(...). Assim, sem delongas, reconheço a procedência do 

pedido e condeno o Município de Tangará da Serra a pagar à empresa 

autora, A. C. Carpenedo & CIA LTDA a quantia de R$ 31.724,20 (trinta e 

um mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), corrigidos 

desde o ajuizamento pelo IPCA-E STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. 

Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 – recurso repetitivo) 

e com juros de mora desde a citação, segundo o índice da remuneração 

oficial da caderneta de poupança.Condeno o demandado em custas 

eventualmente adiantadas e honorários advocatícios fixados em 10% 

sobre o valor da condenação.Sentença não sujeita a remessa 

necessária.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de costume, se nada requerido.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 147910 Nr: 7752-55.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ELÉTRICA SAKAMOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ 

- OAB:MT. 13.393, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos.Analisados durante os trabalhos instituidos pelo Provimento 

07/2020-CM. (...). Portanto, razão não assiste as alegações da executada, 

motivo pelo qual, indefiro os pedidos externados na exceção de 

pré-executividade apresentada.Intimem-se. Cumpra-se. Transcorrido o 

prazo legal sem manifestação, arquivem-se os autos nos termos do artigo 

40 da LEF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154581 Nr: 3202-80.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON REZENDE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON REZENDE DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 16.428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 111663 Nr: 1870-20.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CANELLI BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1870-20.2009.811.0055 – Código: 111663.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, verifico que fora pleiteada a habilitação dos herdeiros, 

considerando a informação do óbito da parte autora.

Conforme determinado no despacho de fl. retro, a patrona pleiteou a 

habilitação dos demais filhos da “de cujus” e juntou os documentos 

solicitados.

Entretanto, vislumbra-se que não fora informado e nem juntado os 

documentos acerca do cônjuge da requerente.

Sendo assim, intime-se a patrona da parte autora para que cumpra, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a determinação citada anteriormente.

Finalmente, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com 

fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando 

que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem o beneficiário.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Tangará da Serra-MT, 27 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 140978 Nr: 296-54.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 146283 Nr: 6010-92.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DEMAMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) definitivo em sede de repercussão geral, em 19/04/2017, apresentou 

a resolução da tese controvertida no julgamento do Recurso Extraordinário 

(RE) nº 579431, no sentido de que "incidem os juros da mora no período 

compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou 

do precatório".Nesse sentido, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA 

ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO 

REQUISITÓRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 579.431. AGRAVO 

DESPROVIDO. 1. Os juros de mora destinam-se a indenizar o atraso no 

cumprimento da obrigação, considerando-se que esse atraso, por parte 

da Fazenda Pública, só ocorre se ultrapassado o prazo previsto no § 5º 

(antigo § 1º) do art. 100 da Constituição de 1988, nos termos da Súmula 

Vinculante n. 17 do STF. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 579.431, com repercussão 

geral reconhecida, decidiu que incidem juros de mora no período 

compreendido entre a data de elaboração de cálculos e a expedição da 

requisição de pequeno valor (RPV) ou do precatório. 3. Tese firmada em 

repercussão geral no RE 579.431: Incidem os juros da mora no período 

compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou 

do precatório. 4. Agravo de instrumento desprovido. (AG 

0064071-84.2016.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL 

ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 21/09/2017) 

(Original sem destaque).Desse modo, INDEFIRO o pedido formulado pela 

Autarquia Federal à fl. 126 e, por corolário HOMOLOGO os cálculos de fls. 

122/123 para que surtam seus efeitos. Expeça-se ofício ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que proceda ao pagamento das 

verbas por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou Precatório, 

conforme for o caso, fazendo-se o adimplemento na ordem de 

apresentação da requisição e à conta do respectivo crédito, sendo 
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desnecessária nova conclusão dos autos ao gabinete.Após, arquive-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 119585 Nr: 9505-52.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA RUEDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 119585

Perlustrando atentamente o feito, verifico que as partes foram intimadas 

para dar prosseguimento ao feito, contudo, permanecem inertes até o 

momento, determino a remessa dos autos ao arquivo, podendo os autos 

serem desarquivados a qualquer tempo mediante manifestação expressa.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 176155 Nr: 18202-86.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSA BOUFLEUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Perlustrando atentamente o feito, verifico que a parte autora faleceu, 

conforme informação de fl. 89-vº, contudo, o causídico não providenciou a 

habilitação dos herdeiros, permanecendo inerte até o momento.

À vista do exposto, determino a remessa dos autos ao arquivo, em razão 

da ausência de interesse do advogado e dos herdeiros, podendo os autos 

serem desarquivados a qualquer tempo mediante manifestação expressa.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147019 Nr: 6775-63.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARDOSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001952-82.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO FELIX DE OLIVEIRA NETO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI OAB - MT15877/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DO impetrante quanto a carência superveniente aventada pelo 

Ministério Público. PARA SE MANIFESTAR NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001354-31.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE FERNANDES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIENEFER JAQUELINE MAGALHAES FEIX (IMPETRADO)

FABIO MARTINS JUNQUEIRA (IMPETRADO)

MARIA DAS GRAÇAS SOUTO (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1001354-31.2019.8.11.0055. 

. IMPETRANTE: LEONICE FERNANDES DA SILVA IMPETRADO: FABIO 

MARTINS JUNQUEIRA, MARIA DAS GRAÇAS SOUTO, DIENEFER 

JAQUELINE MAGALHAES FEIX AUTORIDADE COATORA: DIENEFER 

JAQUELINE MAGALHAES FEIX Mandado de Segurança: 

1001354-31.2019.8.11.0055 Sentença, Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por Leonice Fernandes da Silva em face de ato 

supostamente ilegal praticado por Maria das Graças Souto - Secretária 

Municipal de Administração, Dienefer Jaqueline Magalhaes Feix - 

Secretária Municipal de Saúde, ambas do Município de Tangará da 

Serra/MT. Alega, em síntese, que é servidora pública efetiva no cargo de 

técnica de enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Tangará da Serra, nomeada em 16/05/2002. Aduziu a 

impetrante que requereu à municipalidade expedição de declaração para 

fins de concessão de licença-prêmio por assiduidade relativa aos 

períodos aquisitivos quinquênios de 2009/2014 e 2015/2019, contudo, em 

30/05/2019 foi lhe entregue declaração nº 009/SMS-RH/2019 (id. 

21821348), informando que a servidora impetrante não possuía 

licença-prêmio a usufruir nos dois quinquênios em razão de ter retirado 5 

dias de licença para tratamento de saúde de 03/01/2013 a 08/01/2013; e 

45 dias de 01/06/2017 a 15/07/2017, nos termos da Análise Técnica nº 

142/AATAL/2019 (id. 2182135) e MEMO nº 0204/SAD/2019 (id. 

21821360). Assim, sob o fundamento de ilegalidade da declaração 

negativa quanto à integralização dos requisitos para usufruto da 

licença-prêmio em razão do afastamento por motivos de saúde, requer 

provimento judicial liminar para que seja reconhecido o direito ao usufruto 

das licenças prêmio nos quinquênios 2009/2014 e 2015/2019. No mérito 

requer a concessão da ordem para confirmação da liminar com o 

reconhecimento do direito à licença-prêmio nos períodos integralizados. 

Com a inicial vieram os documentos. O pedido liminar foi postergado para 

solicitar informações junto à autoridade coatora acerca do ato vergastado. 

Devidamente notificada a autoridade coatora e a pessoa jurídica a ela 

vinculadas, prestaram as devidas informações. Aduziram que não há 

direito líquido e certo em declarar o direito a licença prêmio por 

assiduidade, visto que, o art. 102, §1º da Lei 006/1994, estabelece que a 

licença prêmio por assiduidade será concedia: “após cada quinquênio 

ininterrupto de exercício, o servidor estável fará jus a 03(três) meses de 

licença, a título de prêmio por assiduidade, a ser gozada com a 

remuneração do cargo, pago nos meses de licença”. De forma que, se 

houver “caso de interrupção do período aquisitivo, por qualquer razão, a 

contagem do novo quinquênio começará no dia em que o servidor 

reassumir o exercício”, segundo o parágrafo primeiro do mesmo artigo, 

pugnando pela denegação da segurança tendo em vista ainda que, a 

Impetrante, tem registros mais de 90 (dias) por afastamento para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 359 de 975



tratamento de saúde nos anos de 2009 a 2014 e 2014 a 2019, 

ultrapassando o limite de três dias por mês, conforme preceitua o art. 119, 

XVIII da Lei Complementar 006/1994. Por fim postulou pela denegação da 

segurança do presente mandamus, eis que, não poderia o judiciário invadir 

a seara do mérito administrativo, ante ato motivado no princípio da 

supremacia do interesse público. Por fim, o Ministério Público Estadual, no 

presente caso concreto, manifesta pelo Deferimento da Segurança à 

Impetrante, uma vez que há direito líquido e certo quanto ao direito à 

licença-prêmio, visto que as licenças ocorrem de modo devido pelas leis 

municipais, consideradas como efetivo exercício. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por 

Leonice Fernandes da Silva a em que pretende o reconhecimento do 

direito ao gozo de licença prêmio pendente, que foram negadas pela 

municipalidade. Extrai-se do dispositivo constitucional que o mandado de 

segurança é cabível para proteger direito líquido e certo não amparado 

pelo habeas corpus, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder 

alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e qualquer que seja sua função. É o 

que se extrai do artigo 5.º, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 

1.533/51. Vê-se que o principal objetivo do mandado de segurança é 

proteger direito líquido e certo. Desta forma, recorro à lição do clássico 

mestre Hely Lopes Meirelles, que demonstra quais são os requisitos para 

a certeza e liquidez do direito. Eis o a lição: “Quando a lei alude a direito 

líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os 

requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo comprovado de plano. 

Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins 

de segurança.” (In, “Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil 

Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, 20.ª ed. at. por Arnoldo 

Wald, Malheiros Editores, pág. 35). Passadas tais considerações, passo a 

análise do mérito. Analisando os autos, patente o direito líquido e certo da 

impetrante, que aliás é evidenciado pelo documento apresentado no 

evento ids. 23359609 - Pág. 8, onde fica patente que a impetrante cumpriu 

os requisitos legais para o gozo de licença prêmio em ambos os 

quinquênios solicitados. Com efeito, denota-se por meio de referida 

documentação que os afastamentos da impetrante se deram para 

tratamento de sua saúde e nestes termos, devem ser reconhecidos como 

de efetivo exercício, nos termos da lei complementar nº 006/1994 art. 119 

incisos VII e XVIII. Art. 119 – Será considerado como de efetivo exercício o 

afastamento por motivo de: VII – licença para tratamento de saúde; XVIII – 

faltas por motivo de doença comprovada, inclusive em pessoa da família, 

até o máximo de 03(três) durante o mês; Existindo previsão legal 

expressa, considera-se como tempo de efetivo serviço o período em que 

o servidor público ficou afastado por motivo de licença para tratamento de 

saúde, devendo referido tempo ser considerado para fins de período 

aquisitivo de férias e licença-prêmio. Embora não estivesse prestando 

serviços à Administração, continuadamente, em razão dos afastamentos 

legais por motivo de saúde, o servidor tem direito as licenças-prêmio que 

lhes forma negadas. ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo procedente o presente writ, e CONCEDO a segurança impetrada por 

Leonice Fernandes da Silva reconhecendo o direito da impetrante as 

licenças prêmio relativas aos períodos aquisitivos dos quinquênios de 

2009/2014 e 2015/2019. Oficie-se imediatamente a autoridade impetrada e 

a Assessoria Jurídica da Municipalidade de Tangará da Serra-MT, nos 

termos do artigo 13 da Lei 12.016/2009. Art. 13º. Concedido o mandado, o 

juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, 

mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da 

sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada. Após o 

decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário da sentença. Isento de custas, na forma da 

Lei. Honorários advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF). 

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 

então arquivem-se os autos. P.R.I.C. Tangará da Serra, 3 de março de 

2020 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito
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Processo Número: 1001713-78.2019.8.11.0055
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ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gilmar Utzig (IMPETRADO)
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CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1001713-78.2019.8.11.0055. 

IMPETRANTE: JAQUELINE VIER IMPETRADO: GILMAR UTZIG Sentença, 

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado Jaqueline Vier em face de 

ato supostamente ilegal praticado por Gilmar Utzig - Secretário Municipal 

de Educação e Cultura, visto que indeferiu o pedido administrativo de 

licença-prêmio, referente ao quinquênio 12/02/2011 a 12/02/2016. Alega 

em síntese, que como servidora municipal, faz jus à licença prêmio, porém, 

teve seu requerimento administrativo indeferido pelo Secretário, visto que 

segundo este, a Impetrante se ausentou do trabalho 61 (sessenta e um) 

dias no quinquênio de 2011 a 2016 para tratar de doença pessoal e 

também relacionada ao trabalho, além de 11 (onze) dias para tratar de 

doença de pessoa da família, num total de 72 (setenta e dois) dias de 

afastamento. Assim, sob o fundamento de ilegalidade da declaração 

negativa quanto à integralização dos requisitos para usufruto das 

licenças-prêmio, requer provimento judicial para que seja reconhecido o 

direito ao usufruto das licenças prêmio nos quinquênios acima. 

Devidamente notificada a autoridade coatora e a pessoa jurídica a ela 

vinculadas, prestaram as devidas informações. Aduziram que não há 

direito líquido e certo em declarar o direito a licença prêmio por 

assiduidade, visto que, o art. 102, §1º da Lei 006/1994, estabelece que a 

licença prêmio por assiduidade será concedia: “após cada quinquênio 

ininterrupto de exercício, o servidor estável fará jus a 03(três) meses de 

licença, a título de prêmio por assiduidade, a ser gozada com a 

remuneração do cargo, pago nos meses de licença”. De forma que, se 

houver “caso de interrupção do período aquisitivo, por qualquer razão, a 

contagem do novo quinquênio começará no dia em que o servidor 

reassumir o exercício”, segundo o parágrafo primeiro do mesmo artigo, 

pugnando pela denegação da segurança. Por fim, o Ministério Público 

Estadual, no presente caso concreto, manifesta pelo Deferimento da 

Segurança à Impetrante, uma vez que há direito líquido e certo quanto ao 

direito à licença-prêmio, visto que as licenças ocorrem de modo devido 

pelas leis municipais, consideradas como efetivo exercício. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por 

Marta Pereira Farias a em que pretende o reconhecimento do direito ao 

gozo de licença prêmio pendente, que foram negadas pela municipalidade. 

Extrai-se do dispositivo constitucional que o mandado de segurança é 

cabível para proteger direito líquido e certo não amparado pelo habeas 

corpus, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja 

de que categoria for e qualquer que seja sua função. É o que se extrai do 

artigo 5.º, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 1.533/51. Vê-se 

que o principal objetivo do mandado de segurança é proteger direito líquido 

e certo. Desta forma, recorro à lição do clássico mestre Hely Lopes 

Meirelles, que demonstra quais são os requisitos para a certeza e liquidez 

do direito. Eis o a lição: “Quando a lei alude a direito líquido e certo, está 

exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo comprovado de plano. Se depender de comprovação 

posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” (In, “Mandado 

de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, 

‘Habeas Data’, 20.ª ed. at. por Arnoldo Wald, Malheiros Editores, pág. 35). 

Passadas tais considerações, passo a análise do mérito. Perscrutando os 

autos, patente o direito líquido e certo da impetrante, que aliás é 

evidenciado pelo documento apresentado na inicial, onde fica patente que 

a impetrante cumpriu os requisitos legais para o gozo de licença prêmio em 

ambos os quinquênios solicitados. Com efeito, denota-se por meio de 

referida documentação que os afastamentos da impetrante se deram para 

tratamento de sua saúde e nestes termos, devem ser reconhecidos como 

de efetivo exercício, nos termos da lei complementar nº 006/1994 art. 119 

incisos VII e XVIII. Art. 119 – Será considerado como de efetivo exercício o 

afastamento por motivo de: VII – licença para tratamento de saúde; XVIII – 

faltas por motivo de doença comprovada, inclusive em pessoa da família, 

até o máximo de 03(três) durante o mês; De outro lado, as ausências para 

tratamento de saúde para familiar não ultrapassou o limite legal. Conforme 

os termos do art. 103, da Lei Complementar nº. 006/1994, o qual faz 
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menção às hipóteses de não concessão da licença-prêmio: Art. 103 - Não 

se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo: II - 

afastar-se o cargo em virtude de: a) licença para tratamento em pessoa 

da família por tempo superior a 90(noventa) dias; Existindo previsão legal 

expressa, considera-se como tempo de efetivo serviço o período em que 

o servidor público ficou afastado por motivo de licença para tratamento de 

saúde, devendo referido tempo ser considerado para fins de período 

aquisitivo de férias e licença-prêmio. Embora não estivesse prestando 

serviços à Administração, continuadamente, em razão dos afastamentos 

legais por motivo de saúde, o servidor tem direito as licenças-prêmio que 

lhes forma negadas. ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo procedente o presente writ, e CONCEDO a segurança impetrada por 

Jaqueline Vier reconhecendo o direito da impetrante as licenças prêmio 

relativas ao período aquisitivo do quinquênio de 2011 a 2016. Oficie-se 

imediatamente a autoridade impetrada e a Assessoria Jurídica da 

Municipalidade de Tangará da Serra-MT, nos termos do artigo 13 da Lei 

12.016/2009. Art. 13º. Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, 

por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, mediante 

correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à 

autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada. Após o decurso do 

prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário da sentença. Isento de custas, na forma da Lei. 

Honorários advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF). 

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 

então arquivem-se os autos. P.R.I.C. Tangará da Serra, 6 de março de 

2020 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001773-51.2019.8.11.0055
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ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1001773-51.2019.8.11.0055. 

IMPETRANTE: MARTA PEREIRA FARIAS IMPETRADO: GILMAR UTZIG 

Sentença, Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Marta 

Pereira Farias em face de ato supostamente ilegal praticado por Gilmar 

Utzig – Secretário Municipal de Educação e Cultura. Alega, em síntese, que 

é servidora pública efetiva deste Município de Tangará da Serra e que 

requereu à municipalidade expedição de declaração para fins de 

concessão de licença-prêmio por assiduidade, relativa aos períodos 

aquisitivos quinquênios 01/02/2008 a 01/02/2013 e, 01/02/2013 a 

01/02/2018, porém, teve seu requerimento administrativo indeferido pelo 

Secretário, visto que, segundo este, a Impetrante se ausentou do trabalho 

39 (trinta e nove) dias no quinquênio de 2008 a 2013 para tratar de 

doença pessoal, e, 92 (noventa e dois) dias no quinquênio de 2013 a 2018 

para tratar de doença pessoal, além de 04 (quatro) dias para tratar de 

doença de pessoa da família, num total de 131 (cento e trinta e um) dias de 

afastamento para tratamento de saúde, e, 04 (quatro) dias para tratar de 

doença de pessoa da família. Assim, sob o fundamento de ilegalidade da 

declaração negativa quanto à integralização dos requisitos para usufruto 

das licenças-prêmio, requer provimento judicial para que seja reconhecido 

o direito ao usufruto das licenças prêmio nos quinquênios acima. 

Devidamente notificada a autoridade coatora e a pessoa jurídica a ela 

vinculadas, prestaram as devidas informações. Aduziram que não há 

direito líquido e certo em declarar o direito a licença prêmio por 

assiduidade, visto que, o art. 102, §1º da Lei 006/1994, estabelece que a 

licença prêmio por assiduidade será concedia: “após cada quinquênio 

ininterrupto de exercício, o servidor estável fará jus a 03(três) meses de 

licença, a título de prêmio por assiduidade, a ser gozada com a 

remuneração do cargo, pago nos meses de licença”. De forma que, se 

houver “caso de interrupção do período aquisitivo, por qualquer razão, a 

contagem do novo quinquênio começará no dia em que o servidor 

reassumir o exercício”, segundo o parágrafo primeiro do mesmo artigo, 

pugnando pela denegação da segurança. Por fim, o Ministério Público 

Estadual, no presente caso concreto, manifesta pelo Deferimento da 

Segurança à Impetrante, uma vez que há direito líquido e certo quanto ao 

direito à licença-prêmio, visto que as licenças ocorrem de modo devido 

pelas leis municipais, consideradas como efetivo exercício. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por 

Marta Pereira Farias a em que pretende o reconhecimento do direito ao 

gozo de licença prêmio pendente, que foram negadas pela municipalidade. 

Extrai-se do dispositivo constitucional que o mandado de segurança é 

cabível para proteger direito líquido e certo não amparado pelo habeas 

corpus, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja 

de que categoria for e qualquer que seja sua função. É o que se extrai do 

artigo 5.º, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 1.533/51. Vê-se 

que o principal objetivo do mandado de segurança é proteger direito líquido 

e certo. Desta forma, recorro à lição do clássico mestre Hely Lopes 

Meirelles, que demonstra quais são os requisitos para a certeza e liquidez 

do direito. Eis o a lição: “Quando a lei alude a direito líquido e certo, está 

exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo comprovado de plano. Se depender de comprovação 

posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” (In, “Mandado 

de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, 

‘Habeas Data’, 20.ª ed. at. por Arnoldo Wald, Malheiros Editores, pág. 35). 

Passadas tais considerações, passo a análise do mérito. Perscrutando os 

autos, patente o direito líquido e certo da impetrante, que aliás é 

evidenciado pelo documento apresentado na inicial, onde fica patente que 

a impetrante cumpriu os requisitos legais para o gozo de licença prêmio em 

ambos os quinquênios solicitados. Com efeito, denota-se por meio de 

referida documentação que os afastamentos da impetrante se deram para 

tratamento de sua saúde e nestes termos, devem ser reconhecidos como 

de efetivo exercício, nos termos da lei complementar nº 006/1994 art. 119 

incisos VII e XVIII. Art. 119 – Será considerado como de efetivo exercício o 

afastamento por motivo de: VII – licença para tratamento de saúde; XVIII – 

faltas por motivo de doença comprovada, inclusive em pessoa da família, 

até o máximo de 03(três) durante o mês; De outro lado, as ausências para 

tratamento de saúde para familiar não ultrapassou o limite legal. Conforme 

os termos do art. 103, da Lei Complementar nº. 006/1994, o qual faz 

menção às hipóteses de não concessão da licença-prêmio: Art. 103 - Não 

se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo: II - 

afastar-se o cargo em virtude de: a) licença para tratamento em pessoa 

da família por tempo superior a 90(noventa) dias; Existindo previsão legal 

expressa, considera-se como tempo de efetivo serviço o período em que 

o servidor público ficou afastado por motivo de licença para tratamento de 

saúde, devendo referido tempo ser considerado para fins de período 

aquisitivo de férias e licença-prêmio. Embora não estivesse prestando 

serviços à Administração, continuadamente, em razão dos afastamentos 

legais por motivo de saúde, o servidor tem direito as licenças-prêmio que 

lhes forma negadas. ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo procedente o presente writ, e CONCEDO a segurança impetrada por 

Marta Pereira Farias reconhecendo o direito da impetrante as licenças 

prêmio relativas aos períodos aquisitivos dos quinquênios de 01/02/2008 a 

01/02/2013 e, 01/02/2013 a 01/02/2018. Oficie-se imediatamente a 

autoridade impetrada e a Assessoria Jurídica da Municipalidade de 

Tangará da Serra-MT, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/2009. Art. 

13º. Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do 

oficial do juízo, ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de 

recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa 

jurídica interessada. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os 

autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença. 

Isento de custas, na forma da Lei. Honorários advocatícios, incabíveis na 

espécie (Súmula 512 do STF). Certificado o trânsito em julgado, 

procedam-se as baixas necessárias e então arquivem-se os autos. 

P.R.I.C. Tangará da Serra, 6 de março de 2020 Marcos Terencio Agostinho 

Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000403-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDISEL PEREIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))
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Vistos, Considerando-se a ausência de impugnação apresentada pela 

Municipalidade e o parecer favorável do representante do Ministério 

Público homologo os cálculos apresentados pelos exequentes, no que 

tange aos valores devidos entre o ajuizamento da ação até a 

implementação da segurança concedida, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil; Ressalto 

que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente. Expedida a RPV e/ou 

precatório, intimem-se as partes para que requeiram o que de direito, 

conforme determina o art. 11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405. 

Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento. 

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento. Não sendo a própria 

parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do mesmo deverá ser 

certificado também que o advogado titular da conta indicada para crédito 

do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, nos 

termos do art. 450 da CNCG. Além disso, deverá ser observado o disposto 

no § 3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte: a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal; b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu 

advogado para informar o endereço atual; c) caso esta providência não 

seja cumprida, intime-se a parte via edital. Registro que estas providências 

não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 

da CNGC. Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte: 1 – quanto 

à eventual sucessão processual: Consigno que, caso ocorrido o 

falecimento do titular do direito previdenciário antes da satisfação, fica 

desde já determinado o seguinte de acordo com o art. 112 da Lei nº 

8.213/91: a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, 

pague-se a estes; b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros 

habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros; c) inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto municipal para RPV: Caso, após a homologação de 

valores, verificar-se que estes excedem ao teto municipal para requisição 

de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos 

juros e correção monetária, fica determinado o seguinte: a) intime-se a 

parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo certo que, 

havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua poderes 

específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. Ressalto que, 

neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do teto municipal, 

devendo ser preenchidos os campos do valor principal corrigido, bem 

como dos juros proporcionalmente aos valores totais, nos termos da 

planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem como deverá ser 

anotada a data-base do mês de expedição da requisição; b) não havendo 

renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de execução na forma 

do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da Constituição 

Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do pagamento 

via precatório dos valores incontroversos, conforme inteligência do inciso I 

do § 3º do art. 535 do CPC. 3 – quanto à eventual sucessão do procurador 

da parte: Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos 

autos na fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os 

honorários sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme 

Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao 

advogado que atuou na fase de conhecimento, da integralidade dos 

honorários de sucumbência. Por outro lado, no que se refere a arguição 

de descumprimento parcial da obrigação de fazer, considerando-se que 

em feitos similares tal divergência se deveu pela exclusão de outros 

percentuais que em tese estavam sendo acrescidos irregularmente aos 

servidores, determino que se oficie a Municipalidade para que esclareça 

os componentes da remuneração dos impetrantes ora exequente 

indicando quais vantagens foram reduzidas ou excluídas quando do 

cumprimento da sentença que justifiquem a manutenção/redução da 

remuneração do mesmo após a implantação da vantagem já reconhecida, 

consignando-se o prazo de 15 dias. Oportunize-se a manifestação do 

Patrono do Exequente, Procurador do Município e do Ministério Publico 

sobre os documentos apresentados e então conclusos para análise 

quanto ao cumprimento aventado. Intimem-se Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 3 de março de 2020 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001310-12.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CASALE AGROPECUARIA LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA ALBINO NETO OAB - SP222187 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária de Fazenda do Município de Tangará da Serra/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, Considerando-se que nem nem a inicial nem o procedimento 

administrativo trouxeram informações sobre o valor venal dos imóveis e 

sendo certo que o sistema INFOJUD diligenciado na presente oportunidade 

não permite a aferição inequívoca do ITR das áreas objeto da 

integralização do capital, oportunizo ao impetrante a apresentação do ITR 

dos respectivos imóveis. Após oportunize-se o contraditório e então 

conclusos para o julgamento do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 10 de março de 2020 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 26291 Nr: 2746-48.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENÍNSULA INTERNATIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIRTO ANTONIO STRALIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO BANA - 

OAB:43045/PR, JOÃO EDUARDO LOUREIRO - OAB:OAB-23863, JOSÉ 

SILVÉRIO SANTA MARIA - OAB:26.571, LEONARDO CESAR BANA - 

OAB:43043/PR, LUIS PERCI RAYSEL BISCAIA - OAB:OAB-24029, 

MARCIO ANTONIO SASSO - OAB:28922-A, RONALDO MAGNO DA 

SILVA - OAB:74604, TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN - 

OAB:19039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Vistos,

Comsiderando-se que a penhora de créditos, ao menos até eventual 

satisfação do exequente, não obsta o prosseguimento da execução e 

penhora de outros bens, nos termos do artigo 857 § 2 do CPC, visto queo 

"credito penhorado" se trata de mera expectativa e não de direitos que de 

fato garantam a satisfação futura do crédito do autor, acolho o pedido de 

fls. 581 e seguintes atinente a diligências para a localização de bens e 

valores e penhora de valores em nome do executado junto a aplicações 

financeiras, indeferindo contudo o pedido de suspensão da execução.

Frustrada a diligência, oficie-se ao Juizo onde se deu a penhora no rosto 

dos autos para que informe a situação de tais créditos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330537 Nr: 219-64.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO JUNIOR SCAFFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:18733/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

busca e apreensão, ao qual será acrescido a importância referente a 

respectiva tarifa bancária, cujo depósito será efetuado por meio de Guia 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194572 Nr: 10567-20.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAS 1001 LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT 4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:OAB/MT 7.042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Oficie-se à 3º Vara Cível desta Comarca, encaminhando-lhe cópia da 

sentença de fl. 156/157 e certidão de transito em julgado à fl. 205, que 

implicou na consolidação da propriedade do veículo descrito na inicial em 

favor da Instituição Financeira, para ciência e eventuais providências 

atinentes ao feito 183922 – 1938-57.2015.8.11.0055.

Decorrido o prazo de 30 dias, sem novos requerimentos, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199990 Nr: 14798-90.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA TELOKEN - 

OAB:20999/O, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 intime-se a parte executada do termo de penhora acostado a fls. 206, 

bem como nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil, devendo 

ser intimado pessoalmente, se não houver constituído advogado nos autos 

(§2º).

Manifestando a parte executada, abra-se vista ao exequente para, 

querendo, apresentar resposta, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262026 Nr: 26326-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO MOISES DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do requerente para dar prosseguimento ao feito, mediante a 

indicação da localização do bem para tentativa de cumprimento do 

mandado e/ou postular pela conversão da ação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316112 Nr: 15658-52.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MYRTES CLEA BASTOS VICENZOTTO, MARISTELA 

BASTO VICENZOTTO CORRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801, SOLANGE BERNADETE CIOTTI 

- OAB:25224/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 intimem-se as partes para que no prazo comum de cinco dias, querendo, 

manifestem-se sobre a proposta de honorários do perito acostado as 

fls.159/161, no valor de R$ 5.980,00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 215405 Nr: 6341-35.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA FERREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 AUTOS: 215405

Vistos,

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença formulada por Lucia 

Ferreira da Rocha sustentando em síntese excesso de execução em 

razão da cobrança de encargos contratuais após o vencimento do débito 

em detrimento dos encargos legais e cobrança de comissão de 

permanência.

Oportunizada a manifestação do exequente este pugnou pela validade dos 

encargos previstos no contrato.

É o relatório. Decido.

Patente a improcedência da presente impugnação.

Considerando-se que o exequente se limita a cobrar juros contratuais de 

1,5% ao ano, para além dos encargos de mora legais, que são os mesmos 

previstos no contrato e os mesmos da “aventada comissão de 

permanência” qual seja, juros de 1% ao ano e correção monetária pelo 

INPC, não vislumbro qualquer interesse jurídico na pretensão do executado 

majorar seu próprio débito ( pugnando por juros de 12% ano) em 

detrimento daquilo que o exequente pretende cobrar.

Assim indefiro de plano a impugnação apresentada.

No que tange a gratuidade a natureza do financiamento FCO para custeio 

de cultura de subsistência, com juros subsidiados, por si só tornam 

inequívoca a pobreza da executada, razão pela qual defiro a gratuidade 

em detrimento da impugnação apresentada pelo exequente.

Para o prosseguimento do feito, intime-se o exequente para indicar bens 

penhoráveis ou requerer diligências para a cobrança do débito pendente.

 Não sendo indicados bens ou solicitadas diligências, no prazo de 30 dias, 

permaneçam os autos suspensos pelo prazo de 1 ano com subsequente 

remessa dos autos ao arquivo sem nova suspensão do lapso 

prescricional, facultando ao exequente o prosseguimento da execução a 

qualquer momento, com a identificação de bens ou diligencias idôneas 

.Cumpra-se.Às providências

.

Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237191 Nr: 4223-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLENE ALMEIDA DE CARVALHO BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALTI - OAB:OAB/MT 17209-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, através de seu advogado, 

para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19(CENTO E DEZ 

REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), devendo este valor ser depositado na 

conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244351 Nr: 12278-89.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, FORD MOTOR CAMPANY 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Azevedo - 

OAB:OAB/MT: 21079/0, CELSO FARIA MONTEIRO - OAB:138.436/SP, 

DAVI MISKO DA SILVA ROSA - OAB:93063, JULIO CESAR DE 

OLIVEIRA - OAB:8312-A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10.908-MT, SOFIA 

ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA PARA JUNTAR PETIÇÃO DE ACORDO LEGIVEL, 

TENDO EM VISTA QUE QUE A COPIA JUNTADA AOS AUTOS AS FLS. 

251/251, ENCONTRAM-SE ILEGIVEIS, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250168 Nr: 16719-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 20(VINTE) dias, para a que 

a parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls. 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272541 Nr: 3082-61.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ALMEIDA SANTOS, MARIA 

LUCIENE DE SANTANA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Efetuar, no prazo legal, o depósito do valor correspondente a duas (02) 

diligências para cumprimento do mandado de constatação e avaliação do 

imóvel localizado no Bairro Altos do Tarumã, nesta cidade, devendo ser 

acrescido a importância relativa a tarifa bancária, cujo depósito será 

efetuado somente por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, e 

apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291019 Nr: 17836-08.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ANTONIO MISSIO, JOSÉ ADÃO NAITZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA, JULIANA 

BEATRIZ MAYUMI TANAKA BRAGAGNOLO, SUEKO TANAKA, AKEMI 

TANAKA ORITA, CARLOS SUSUMU TANAKA, YASUHIRO TANAKA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:19198/O, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:22.761

 Efetuar, no prazo legal, o depósito do valor correspondente a condução 

do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de intimação dos 

requeridos, da audiência designada, na localidade denominada Bairro 

Jardim Tanaka, nesta cidade, ao qual deverá ser acrescido a importância 

relativa a tarifa bancária, cujo depósito será efetuado somente por meio de 

Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, e apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297716 Nr: 23006-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULLO DOUGLAS PIMENTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Otavio Paim - 

OAB:25822-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, JULIO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 intimem-se as partes para que no prazo comum de cinco dias, querendo, 

manifestem-se sobre a proposta de honorários do perito acostado as fls. 

301//304, no valor de R$.6.980,00 reais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305580 Nr: 7228-14.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE FERREIRA VILAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, TREVISO 

TRANSPORTES - VILMAR PIATTI -ME, JACIEL FERNANDES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO O'REILLY CABRAL 

BARRIONUEVO - OAB:17430/A MT, JORDÂNIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, 

MARCELO BARBOSA ALVES VIEIRA - OAB:OAB/MS 9479, SILVIO 

DISAS PEREIRA JUNIOR - OAB:18921/MS, THAIS DANIELA TUSSOLINI 

DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE REQUERIDA MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S/A ACOSTADA AS FLS. 290-291, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26650 Nr: 3348-39.2004.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEL INSTITUTO EUVALDO LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9020-MT, ISABELA ANTUNES SILVA - OAB:8 327-MT, KLEITON 

ANDERSON ANTUNES DE SOUZA - OAB:10.077-B, PABLO JOSE 

MELATTI - OAB:11096, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT, NELCI MARIUSSI - 

OAB:5947-B/MT

 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NA PESSOA DO SEU ADVOGADO DO 

TERMO DE PENHORA EFETIVADO NOS AUTOS AS FLS.312, BEM COMO 

NOS TERMOS DO ARTIGO 841 DO CPC, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11070 Nr: 1488-42.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISIDORO WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI LUIZ DREBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT, GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Porto dos Gauchos-MT para 

intimação do executado, devendo, no ato da retirada, comprovar o 

pagamento das custas judiciais, bem como, instruí-la com as peças 

necessárias, e após retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no 

juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 15161 Nr: 1081-02.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISIDORO WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JORGE NEVES DE ARRUDA, 

THOMAS PEETHER CESTARI DE ARRUDA, RHEESSA PHAILLI CESTARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCE JANE DE OLIVEIRA 

SESTARI - OAB:4394A, TANIA MARA LORENZONI WOJAHN - 

OAB:6794-B

 Vistos,

I - Intimem-se os herdeiros que já constituiram patrono nestes autos para 

que informem o endereço da sucessora Rheessa Phalli Cestari, 

promovendo-se a citação pessoal da mesma.

Ii- Indefiro o pedido de penhora da pensão da viuva seja pela 

impenhorabilidade de tal verba, seja pelo fato de tais valores não 

decorrerem do espólio executado e sim de direito próprio, sendo certo que 

a execução no que se refere aos sucessores, deve se limitar a força da 

herança.

III - Defiro o pedido de bloqueio de eventuais valores depositados junto a 

Caixa Economica Federal, até o limite do débito atualizado, proceda-se tal 

diligência tanto pelo sistema Bacenjud quatno por Oficio, no que se refere 

a verbas decorrentes do FGTS do de cujus.

Regularizada a citação dos sucessores e não sendo apresentadas 

impugnações, intime-se o exequente para que indique bens penhoraveis 

caso sejam furstradas ou insuficientes as diligências ora deferidas.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197726 Nr: 12963-67.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Intimação do autor para que apresente os valores para liquidação, bem 

como dos termos para a prorrogação da dívida, nos moldes da Lei n.º 

13/340/2016, devendo comprovar ainda a notificação do requerido da 

proposta de liquidação ou prorrogação do débito na forma proposta pelo 

autor, bem como dar prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150934 Nr: 11043-63.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO JOSÉ NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) VALOR DE R$367,99REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$370,00REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$110,19 REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325680 Nr: 23016-68.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE SELMA ANDRADE NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE APARECIDA BRESSAN MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeverson Leandro Costa - 

OAB:3134/RO

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE EMBARGADA ACOSTADA AS FLS. 

99-103 E 104-109, NO PRZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 329778 Nr: 26082-56.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERVAL FERREIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, proceda-se o cancelamento da audiência de conciliação já 

designada em fl. 32 em razão da falta de citação do requerido.

Considerando-se o teor da certidão de fl. 41/v, bem como o pedido de fl. 

42/43, renove-se o ato de citação pendente, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça atentar-se para o procedimento previsto no art. 252 do Código de 

Processo Civil, devendo justificar expressamente os fatos que ensejaram 

ou não a realização da citação por hora certa do requerido.

Outrossim, considerando ainda a natureza do feito e as peculiaridades da 

lide e dificuldade de citação do requerido, postergo a designação de nova 

audiência de conciliação para após a angularização processual, caso as 

partes manifestem interesse na composição.

Desse modo, determino, especificamente no que tange à citação do 

requerido, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015, 

devendo ser expedidas as cartas/mandados/precatórias de citação do 

requerido para contestar a inicial no prazo legal.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Em caso de nova tentativa frustrada de localização do requerido no 

endereço de fl. 41 e o peticionado pela requerente, antes de análise do 

pedido de fl.42/43, determino a realização de diligências junto aos 

sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça, na tentativa de 

localização de outros endereços do requerido.

Obtido endereço diverso do que consta nos autos, expeça-se o 

necessário para promover a respectiva citação com as advertências 

legais.

Intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 330128 Nr: 26387-40.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL COUTINHO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, considerando que a requerida encontra-se em lugar incerto e 

desconhecido pela requerente, pertinente o deferimento do pleito de fl. 

147, razão pela qual diligencie-se junto aos sistemas conveniados perante 

o Tribunal de Justiça, na tentativa de localização de endereço da 

requerida.

Obtido endereço diverso do que consta nos autos, expeça-se o 

necessário para promover a respectiva citação com as advertências 

legais.

Outrosim, considerando a natureza do feito e as peculiaridades da lide e 

dificuldade de citação da requerida, cancelo a audiência designada à fl. 

132 e postergo a designação de nova audiência de conciliação para após 

a angularização processual, caso as partes manifestem interesse na 

composição.

Desse modo, determino, especificamente no que tange à citação do 

requerido, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015, 

devendo ser expedidas as cartas/mandados/precatórias de citação do 

requerido para contestar a inicial no prazo legal.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331074 Nr: 755-75.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDO ZONIZOKEMAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 318646 Nr: 17740-56.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE LOURDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eranildo Pereira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.387/O

 Vistos,

Nos termos da Portaria Conjunta n.º 247/2020, a qual adotou medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-49 no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso, redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento 

outrora designada (fl. 54) para o dia 11 de Agosto de 2020, ás 14h00min 

(MT).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331255 Nr: 910-78.2020.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 Intimação do patrono do réu acerca da designação de audiencia para dia 

19 de março de 2020, às 17:00:00 horas, na sede deste juízo.

Ingrid Balconi

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309701 Nr: 10560-86.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGIVAIL ALVES DA SILVA, ALDEVALDO 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Aldevaldo Alves da Silva, Cpf: 00353616117, Rg: 

1550863-3 SSP MT Filiação: Jose Martins da Silva e Maria Alves Assis, 

data de nascimento: 08/06/1983, brasileiro(a), natural de Tangará da 

serra-MT, convivente, vaqueiro, Endereço: Rua 62 A 183-W, Bairro: San 

Diego, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:COMPARECER NO EDIFÍCIO DO FORUM DESTA COMARCA NO 

DIA 02/04/2020 ÀS 9H00M, A FIM DE SER INTERROGADO NA SESSÃO DE 

JÚRI POPULAR.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

ofereceu denúncia em face de ALGIVAIL ALVES DA SILVA e 
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ALDEVALDO ALVES DA SILVA como incursos nas penas do art. 121, 

§2°, I e IV, c/c art. 14, II ambos do Código Penal, por três vezes, em 

concurso formal impróprio. A denúncia foi recebida em 21/05/2019 (fls. 

106/107). Laudo de exame pericial das vítimas às fls. 108/116. Citado, 

conforme certidão de fls. 119, os réus apresentaram resposta à 

acusação, às fls. 120/142. Aberta a instrução foram inquiridas as vítimas 

Matheus Pereira de Araújo Martins e João Felipe Chagas, bem como, as 

testemunhas/informantes Lazaro da Silva Ribeiro, José Ailton Barbosa, 

Ana Maria de Jesus, Aline Pereira de Araújo Martins, Adenevaldo Alves da 

Silva e Maria Alves Assis, ademais, realizou-se o interrogatório do réu 

Algivail Alves da Silva (mídia de fl. 174). O Ministério Público apresentou 

alegações finais, às fls. 175/182, ratificando os termos da inicial 

acusatória. A defesa, por sua vez, apresentou alegações finais às fls. 

189/203, requerendo a improcedência da exordial acusatória, com base na 

desclassificação do delito do art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, 

inciso II, ambos do CP (homicídio tentado) para o delito do art. 129, caput, 

CP (lesões corporais), diante da ausência comprovada de animus necandi, 

a teor do art. 419, do CPP. Os réus foram pronunciados às fls. 204/210. O 

MP interpôs embargos de declaração às fls. 213/214. A defesa não 

apresentou as contrarrazões, certidão de fl. 221. O recurso foi 

reconhecido às fls. 222. Os réus manifestaram o desejo de não recorrer 

da decisão de pronúncia, conforme certidões de fls. 218 e 220 verso. As 

partes foram intimadas para manifestarem na fase do art. 422 do CPP, 

ocasião em que o Ministério Público arrolou as testemunhas a serem 

ouvidas em plenário (fl. 225), e a Defesa, de mesmo modo, arrolou às fls. 

234. Ante o exposto, não verificando qualquer irregularidade a ser sanada 

ou necessidade de diligências, dou este processo como preparado e, 

portanto, ordeno que os pronunciados sejam submetidos ao julgamento 

pelo Tribunal do Júri desta Comarca, cuja sessão será designada para o 

dia 02 de abril de 2020, às 09hr. Defiro o pedido de disponibilização de 

aparelho de áudio e vídeo para reprodução de gravação da audiência no 

plenário do Júri, que deverá se dar no tempo destinado ao Ministério 

Publico e a Defesa para debates. Defiro a oitiva das testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público e pela Defesa, as quais deverão ser 

intimadas para comparecer à referida solenidade, em caráter de 

imprescindibilidade. Intimem-se os acusados, seu Defensor e o Ministério 

Público. Expeça-se o necessário, concretizando as medidas preparatórias 

e necessárias para a profícua realização do ato (v.g., aquisição de 

alimentos, requisição de força policial, etc.). Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 05 de março de 2020 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 329621 Nr: 25977-79.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONESIO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:19867/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

 PRIMEIRA VARA CRIMINAL

 ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 04 de março de 2020, às 17h20min.

Autos n°: 329621

PRESENTES: A Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, os 

advogados, as testemunhas e o réu.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença das partes 

supracitadas. Em seguida procedeu-se com a inquirição vítima Elizangela 

Pereira de Andrade dos Santos e da testemunha Reginaldo Fernandes de 

Souza, bem como, com o interrogatório do réu Marciano de Jesus Gomes. 

Registre-se que o(s) depoimento(s) foi (ram) gravado(s) observando-se o 

disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo 

o termo em anexo como termo de compromisso em relação à(s) 

testemunha(s).

 Ausente à testemunha Clair Maria Fogliatto.

 As partes desistiram na oitiva da testemunha faltante.

DELIBERAÇÃO: Em seguida a MMª. Juíza proferiu o seguinte:

 Após, dê-se vistas dos autos às partes para apresentarem memoriais 

finais, no prazo legal.

 Após, voltem-me conclusos para a prolação de sentença.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

Rodrigo Ribeiro Domingues

 Promotor de Justiça

Valdomiro Antônio da Silva Junior

Advogado

 Onésio Antônio de Souza

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 325255 Nr: 22746-44.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na denúncia para o fim de CONDENAR o réu RAFAEL SILVA 

NASCIMENTO, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 

33, caput, da Lei n° 11.343/2006, e ABSOLVE-LO da prática dos delitos 

previstos pelos arts. 311 da Lei 9.503/97 e 330 do CP.DOSIMETRIA .....Na 

segunda fase da dosimetria concorrem a agravante da reincidência e a 

atenuante da menoridade relativa, razão pela qual as compenso, mantendo 

a pena em formação em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 

dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) 

do salário mínimo vigente, à época dos fatos.Não concorrem causas de 

aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual encerro a pena 

definitiva ao réu RAFAEL SILVA NASCIMENTO em 05 (cinco) anos de 

reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao 

valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos 

fatos.Conforme fundamentação exposta na sentença, não se observa a 

possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena 

prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o réu 

ostenta maus antecedentes.Para a fixação do número de dias-multa foram 

analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 

11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação 

econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do 

Código Penal.Em vista do disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o 

réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida 

com RECLUSÃO em REGIME FECHADO, não havendo se falar em 

substituição por restritiva de direito,b) Expeça-se guia de execução 

definitiva do condenado. Certificado o trânsito em julgado apenas para a 

acusação, expeça-se guia de execução provisória...Tangará da Serra, 

MT, 6 de março de 2020Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 328378 Nr: 25053-68.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAGS, WPDS, MPE, HPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELVAIR PINTO MAGALHÃES 

- OAB:OAB/MT 16.223

 Código nº: 328378

Notifique-se o acusado, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343, de 

23.08.2006, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceção, o acusado 

poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir 

e, até o número de 05 (cinco), arrolar testemunhas (Art. 55, § 1º, Lei n° 

11.343/06).

 Consigne-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá indaga-lo se 

possui condições financeiras para constituir advogado. Em caso negativo, 

deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria Pública, que desde já 
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nomeio e determino sua intimação para o ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Tangará da Serra, MT, 6 de março de 2020

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 332138 Nr: 1468-50.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, MINISTERIO 

PUBLICO SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS RISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Autos nº: 1468-50.2020.811.0055.

Código Apolo nº: 332138.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 1º de abril de 2020, às 16h40min, para oitiva da 

testemunha Cleyton Gobbi Cordeiro, que dever ser REQUISITADA a 

comparecer, junto ao Comando respectivo, para o fim de ser ouvida, sob 

as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 11 de março de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297867 Nr: 23116-57.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA, Cpf: 

85980129472, Rg: 1153949, Filiação: Benedita Maria da Silva e Cicero 

Alexandre da Silva, brasileiro(a), natural de Maceio-AL. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Denunciado subtraiu para si ou para outrem coisa 

alheia móvel, totalizando 130,00(cento e trinta reais) e está sendo 

denunciado como incurso no art. 155 caput do CP.

Despacho: Autos nº: 23116-57.2018.811.0055.Código Apolo nº: 

297867.Vistos etc.1)RECEBO a denúncia, nos termos que foi posta em 

Juízo, vez que estão presentes os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal, pois, descreve fato que, em princípio, configura crime, 

cuja materialidade e indícios de autoria são demonstrados pelos 

documentos carreados nos autos de inquérito policial em anexo. Portanto, 

COMUNIQUE-SE ao distribuidor e aos Institutos de Identificação nos termos 

do art. 965, III, art. 966 e 1.373, inciso II e III, todos da CNGC/MT.2)Ademais, 

considerando que o réu não tem endereço declinado nos autos, nos 

termos do art. 361, c/c art. 363, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, 

CITE-SE o acusado Severino dos Ramos da Silva pela via editalícia, 

consignando-se o prazo de quinze (15) dias para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO que na resposta, 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.2.1)Uma vez procedida à citação, OFICIE-SE à SEJUDH 

(Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos) para que, no prazo 

de cinco (05) dias, informe a este Juízo se o réu se encontra segregado 

em alguma unidade prisional do Estado de Mato Grosso.2.2)Em caso de 

transcurso do prazo consignado no item “2” sem a apresentação de 

resposta, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público para se 

manifestar.3)COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de 

praxe, nos termos do artigo 1.373, inciso III, da CNGC/MT, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Tangará da Serra, 14 de agosto de 2019.Anna Paula Gomes 

de FreitasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 123200 Nr: 2214-64.2010.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIUDE PAULA LINO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3.554-B

 Autos nº: 2214-64.2010.811.0055.

 Código Apolo nº: 123200.

 Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dr. Mauro Pedroso de Souza, 

ofereceu denúncia em 11 de fevereiro de 2011 contra Eliude Paula Lindo 

Rosa, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime insculpido no 

artigo 155 “caput” do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que:

 “(...) Consta do incluso inquérito policial, instaurado através de Portaria, 

lavrado pela Polícia Judiciária Civil deste Município Tangará da Serra/MT, 

quem em meados do mês de janeiro de 2010, na Funerária Santa Cruz, 

neste Município, a denunciada ELIUDE PAULA LINO ROSA subtraiu pra si, 

coisa alheia móvel, consistente num valor de R$ 270,00 (duzentos e 

setenta) reais, conforme auto de avaliação à fl. 16. (...)

A peça inicial acusatória foi recebida em 26 maio de 2011, na forma 

colocada em Juízo (fls. 43).

Diante Da não localização da acusada (fls. 46), fora realizada sua citação 

editalícia, maneira pelo qual o Magistrado, em razão do não 

comparecimento, decretou a suspensão do processo, do curso do prazo 

prescricional em 29 de maio de 2014 (fls. 51/51 verso).

Posteriormente, a acusada apresentou resposta à acusação às fls. 59/85, 

requerendo o desarquivamento dos autos, bem como, sua absolvição.

Em seguida, diante manifestação de fls. 90, com nova vista dos autos, o 

Parquet se manifestou às fls. 91/92 verso, pugnando pela declaração da 

extinção da punibilidade da acusada, em razão da prescrição.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Após minuciosa análise, entendo que deve ser declarada a ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva, pois, sendo matéria de ordem pública, 

deve ser decretada, quando reconhecida, em qualquer fase do processo, 

de ofício ou a requerimento das partes, sendo este também o 

entendimento de Celso Delmato: “A prescrição da pretensão punitiva 

sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede o mérito da própria ação 
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penal” (Código Penal Comentado, 3ª ed., p. 176).

 DO CRIME DE FURTO SIMPLES

(Artigo 155, caput, do Código Penal)

 Compulsando com acuidade os autos, vislumbro a incidência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao delito de furto, 

considerando a pena in perspectiva. Vejamos:

Respeitando opiniões em contrário, e ciente da existência da Súmula 438 

do STJ, sou adepta ao entendimento de parte da doutrina e jurisprudência 

que defendem que o processo penal deva ter um fim concreto.

 A prescrição retroativa antecipada é uma criação da doutrina e 

jurisprudência brasileiras que consiste na possibilidade de se aplicar a 

prescrição retroativa antes mesmo do recebimento da denúncia ou queixa 

ou da prolação da sentença nos casos de processo em curso, ao se 

obter o prazo prescricional com fulcro em uma pena hipotética que venha 

a ser aplicada pelo Magistrado de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto.

Atualmente, parte dos doutrinadores e Tribunais aceitam a possibilidade de 

sua aplicação, como forma de efetivar a economia processual e a 

efetividade da tutela jurisdicional, pois, além de dispendioso para o Estado, 

seria um desperdício temporal submeter alguém a um processo criminal 

que, ao final, sabe-se que será absolvido pelo advento da prescrição.

Pois bem. Mesmo diante de uma possível sentença condenatória a ser 

proferida ante aos elementos probatórios contidos nos autos, entendo que 

o feito fora acometido pelo instituto da prescrição, sendo que não há como 

não se aplicar a tese da prescrição antecipada.

 Na hipótese, o prazo prescricional foi interrompido com o recebimento da 

denúncia em 26 de maio de 2011 (fls. 43), tornando a correr na mesma 

data, maneira pela qual, diante a decisão que suspendeu o processo, bem 

como o prazo prescricional, ocorrido no dia 29 de maio de 2014, e da 

resposta à acusação, dia 26 de novembro de 2018, até a presente data, 

verifica-se que já decorreu mais de quatro (04) anos.

Há de verificar, ainda, que a pena prevista para o crime de furto simples, 

insculpido no artigo 155 do Código Penal, é de reclusão, de um ano a 

quatro anos, e multa, de modo que a respectiva prescrição, de acordo 

com o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, ocorre em oito (08) anos.

 Todavia, considerando que a acusada possui bons antecedentes, 

entendo que não existem elementos subjetivos e/ou objetivos aptos a 

sustentar uma pena acima de dois (02) anos, maneira que tendo como 

base a pena virtual, conclui-se que o prazo prescricional do delito restaria 

em quatro (04) anos (artigo 109, inciso V, do CP).

Assim, todo o trabalho despendido com a instrução do processo, 

julgamento, eventual recurso e execução do julgado, ao fim seria 

totalmente inútil, pois, a prescrição retroativa ocorreria.

Desse modo, considerando o prazo prescricional atribuído à pena virtual 

acima descrita, qual seja, de quatro (04) anos, vislumbro que da data do 

recebimento da denúncia (26/05/2011) até a data da prolação desta 

sentença, computado o prazo de suspensão, já transcorreu o prazo 

prescricional, sendo evidente a ocorrência da prescrição.

 Logo, vislumbro que houve o decurso do prazo prescricional, 

considerando a prescrição antecipada, implicando, portanto, na extinção 

da punibilidade do réu face à prescrição do jus puniendi com arrimo nos 

artigos 109, inciso V, 115 e 110, todos do Código Penal.

Nesse diapasão, o artigo 61 do Código de Processo Penal preceitua que o 

Juiz, verificando a ocorrência da extinção de punibilidade, deverá 

declará-la de ofício.

 Sobre o artigo 109 do Código Penal, é pertinente a lição:

“Os prazos fixados neste artigo, via de regra, servem ao cálculo da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, isto é, a que ocorre em 

períodos anteriores à sentença condenatória com trânsito em julgado. 

Como já visto, o Estado perde o direito de punir o infrator, por ter 

demorado para fazê-lo.

.......

Tendo em vista que a prescrição é considerada matéria de ordem pública, 

deve ser decretada de ofício. (STJ, Resp 60.870 – SP, 6ª T, rel. Vicente 

Leal, 19.10.1999, v. u; DJ 29.11.1999.”(Guilherme de Souza Nucci – 

Código Penal Comentado – 5ª e – Ed. Revista dos Tribunais – p. 467)

 Na mesma direção:

STJ “O prazo prescricional inicia com o recebimento da denúncia. Uma vez 

decorrido por inteiro, sem que tenha sido julgado o feito, como no caso, 

impõe-se reconhecer operada a prescrição da pretensão punitiva” (RSTJ 

– 88/279 – Código Penal Interpretado - 3ª e – Julio Fabbrini Mirabete – Ed. 

Atlas Jurídico – p.704)

 Desta forma, tendo em vista o lapso de tempo transcorrido da data do 

recebimento da denúncia, considerando o prazo de suspensão, até a data 

da prolação desta sentença, há de ser reconhecida e declarada a 

prescrição em favor da acusada.

Ex positis, DECLARO a ocorrência da PRESCRIÇÃO do crime de furto 

simples (art. 155, caput, Código Penal), apurados no presente 

procedimento, conforme disposto no artigo 107, IV c/c artigo 109, V e 110, 

todos do Código Penal, JULGANDO EXTINTA a PUNIBILIDADE da acusada 

Eluide Paula Lino Rosa.

 Desse modo, DETERMINO:

1) Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na distribuição e no 

relatório.

 2) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa técnica.

 3) ISENTO do pagamento das custas processuais e do lançamento de seu 

nome no rol dos culpados.

4) Havendo objetos apreendidos, PROCEDAM-SE à destinação conforme 

preceituam as normas da CNGC.

5) Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE 

ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma do artigo 1.453, 

III, da CNGC/MT.

6) Atenta aos autos, tendo em mira que a ré Eliude Paula Lino Rosa 

apresentou resposta

 à acusação, fls. 59/79, bem como, considerando que a medida cautelar 

de restrição de suspensão, impedimento de renovação, início ou 

conclusão do procedimento para obtenção da carteira nacional de 

habilitação foi imposta em desfavor da ré com a finalidade de compeli-lo a 

comparecer em Juízo, REVOGO a referida restrição, DEVENDO os órgãos 

competentes ser OFICIADOS para regularizar a situação da ré.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 16 de março de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187508 Nr: 4630-29.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DA SILVA ALVES BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Diante da juntada as fls .113, informando que não foi possivel vincular o 

valor da fiança aos autos acima, tendo em vista que nos autos não se 

encontra a guia de depósito judicial, somente o comprovante de 

pagamento, intimo o Advogado da parte ré , para se manifestar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142381 Nr: 1803-50.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948 OAB/MT, JAQUELINE MORAES CARVALHO - OAB:26048, 

JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247-MT

 Certifico para que proceda a , INTIMAÇÃO dos Advogados da ré, Dr. José 

Márcio de Oliveira, Dr. Ademar Coelho da Silva e Dra. Jaqueliny Morais 

Carvalho para que, no prazo de cinco (05) dias juntem aos autos 

instrumento procuratório, sob as penas da lei.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-75.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 10/09/2020, às 09h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001009-31.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CAIRISSON CAVALCANTE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 10/09/2020, às 08h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003026-74.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR RODRIGUES DE FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 27/05/2020, às 16h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-85.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001083-85.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:CIRLENE FELIX 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 29/07/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-70.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001084-70.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JEFFERSON 

CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 10/09/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 17 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001085-55.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE FERREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001085-55.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:DAYANE 

FERREIRA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 10/09/2020 Hora: 10:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-40.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RAMOS DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001086-40.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JESSICA RAMOS 

DE MELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 14/09/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 17 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-25.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEANE DA SILVA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001087-25.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MARIA ROSEANE 

DA SILVA MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 15/09/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 17 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-10.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001088-10.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:SERGIO 

RICARDO FEITOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 15/09/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID n.25040500). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente informou que houve o 

cumprimento da obrigação por parte da requerida pugna pela extinção do 

feito (cf. ID n 24442461), necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por 

julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 15 de Janeiro de 2020. 

LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 15 de Janeiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID n.25909101 e ID nº 25909646). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação, intimação do exequente e 

inexistindo requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre 

magistrado (cf.ID nº 25600669), necessário é a extinção do presente feito. 

3. Ex positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, 

opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com 

fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 de Janeiro de 

2020. LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de Janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-69.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-69.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRIMALDO ANTONIO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001097-69.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:GRIMALDO 

ANTONIO DINIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA CRESTANI 

PALMA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

THIAGO Data: 16/09/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 17 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001099-39.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001099-39.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MARIA DE 

FATIMA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WAYNE ANDRADE 

COTRIM ARANTES, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR POLO 

PASSIVO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 16/09/2020 

Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 17 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000230-76.2020.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA PAULA DOS SANTOS 94040761120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER ARAUJO PINTO OAB - MT27597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA MARIA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

LUZIA RUBIA FARIA COUTO (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000148-45.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO XAVIER BRANDAO (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002418-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEODIR ANTONIO CADORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS De início, torno sem efeito a certidão do ID 28413916, tendo em 

vista que a sentença proferida no feito em apenso (Processo n. 

1000494-64.2018.8.11.0055), que deliberou sobre o conflito instalado 

também nestes autos, ainda não transitou em julgado, uma vez que há 

embargos de declaração pendentes de julgamento definitivo. Havendo 

embargos de declaração pendentes, não há que se falar em trânsito em 

julgado, diante do que estabelece o art. 50 da Lei nº 9.099/1995, acerca 

da interrupção do prazo para recurso. Outrossim, ao contrário do que 

sustenta o reclamado, não verifico qualquer impedimento para o 

recebimento do pedido do ID 29277009. A não ocorrência de trânsito em 

julgado da sentença não impede o cumprimento do julgado, diante do que 

estabelecem o art. 1.026 do CPC e art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que os 

embargos de declaração e eventual recurso inominado não têm efeito 

suspensivo. Assim, RECEBO o pedido do ID 29277009 como execução 

provisória de sentença. Apesar do inciso IV do art. 52 da Lei n.º 9.099/95 

referir-se somente em "sentença transitada em julgado", reputo 

perfeitamente possível a realização de uma execução provisória no 

sistema dos Juizados Especiais, considerando que a execução provisória 

nesta Especializada também é disciplinada pelo art. 520 e art. 537, § 3º, do 

CPC de 2015. Assim, considerando presentes todos os requisitos do art. 

524 do CPC de 2015, defiro o pedido de processamento da execução 

provisória, que correrá por conta e responsabilidade do exequente (CPC 

de 2015, art. 520, I). Nos termos do art. 536, do Código de Processo Civil, 

intime-se o devedor a cumprir o julgado, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo 

multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de 

descumprimento, sem prejuízo do disposto no art. 536, § 3º, do CPC. Não 

cumprida a obrigação no prazo assinalado, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento, o que desde 

já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra, 16 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-76.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIRA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

PROCESSO n. 1001103-76.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:WALDIRA 

GONCALVES DOS SANTOS POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 16/09/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305412 Nr: 7060-12.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FROIO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 INTIMAÇÃO do Advogado WELDER GUSMÃ JACON, OAB/MT 18-570-B da 

audiência Preliminar designada nos autos: Nos termos do art. 70, da Lei 

9.099/95, designo audiência Preliminar para o dia 18/06/2020, às 

16h15min.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEODIR ANTONIO CADORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/1995). Para o 

cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível a presença de 

uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é 

cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da 

decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a reforma do decisum 

somente poderá ocorrer por intermédio da via processual adequada. 

Analisando a decisão atacada, é possível inferir que este Juízo 

efetivamente omitiu-se em deliberar acerca do pedido de impugnação ao 

valor da causa formulado nos autos do Processo n. 

1002418-13.2018.8.11.0055. Necessário, portanto, deliberar acerca do 

pedido constante do item "i" dos embargos do ID 26472462. No entanto, em 

que pese a omissão, verifico que a impugnação não deve ser acolhida. Da 

análise da manifestação do ora embargante naqueles autos, verifica-se 

que a impugnação está baseada em suposta exorbitância do valor pedido 

pela embargada a título de indenização por danos morais. Verifica-se 

também que a embargada formulou, na petição inicial daquele feito, o 

pedido de indenização sugerindo o valor de R$ 100.000,00 como 

necessário para compensação de seus prejuízos extrapatrimoniais. Ora, 

exorbitante ou não, o valor atribuído à causa pela embargada (lá 

reclamante) obedeceu estritamente o estabelecido no art. 292, V, do CPC. 

Não é possível, portanto, acolher a argumentação do embargante. O valor 

atribuído à causa pela embargada nos autos em apenso guardam estrita 

consonância com o critério legal previsto para a hipótese. Por outro lado, 

quando da prolação da decisão deste Juizado Especial, avocando os 

referidos autos para que fossem julgados conjuntamente com este 

Processo, e não havendo qualquer irresignação das partes quanto à 

referida determinação, evidente que, uma vez adotado o procedimento da 

Lei nº 9.099/1995 para ambos os processos, o conteúdo econômico das 

pretensões das partes se cingiu ao limite descrito no art. 3º, I, da Lei nº 

9.099/1995, como textualmente estabelece o § 3º do mesmo artigo. No 

mais, os embargos declaração não se sustentam em nenhum dos outros 

pontos sustentados pelo embargante. Ao contrário do que sugere o 

embargante, não há qualquer omissão quanto ao requerimento formulado 

no ID 19932056, porque, a rigor, o Juízo está impedido de analisar a 

aludida pretensão. Por força do princípio da congruência da sentença ao 

pedido, estabelecido no art. 492 do CPC, o julgador somente está 

autorizado a deliberar acerca dos pedidos formulados na petição inicial (e 

eventual reconvenção/pedido contraposto). Embora referida regra possa 

ser excepcionada, por força de expressa autorização legal, a alteração 

do pedido deve ser formulada oportunamente pela parte interessada, sob 

pena de ver sua pretensão atingida pela estabilização da demanda. De 

acordo com o que estabelece o art. 329 do Código de Processo Civil, o 

postulante somente pode promover a emenda da petição inicial, para aditar 

ou alterar o pedido ou a causa de pedir, nos momentos descritos na 

referida norma (até citação, independentemente do consentimento do réu; 

ou após esse momento e até o saneamento do processo, desde que com 

o consentimento do réu). Embora não se possa considerar, nos 

procedimentos do Juizado Especial Cível, da ocorrência de decisão de 

saneamento, é evidente que isso não importa dizer que a parte está 

autorizada a promover, a seu livre talante e em qualquer momento, 

alterações no pedido inicial ou na causa de pedir. A jurisprudência dos 

Juizados Especiais Cíveis é pacífica no sentido de que, em procedimentos 

desta especializada, especialmente em virtude da ausência de previsão da 

fase de saneamento, a alteração do pedido ou causa de pedir somente 

pode ocorrer até a audiência de instrução e julgamento. A conclusão da 

jurisprudência resulta, aliás, da interpretação do que dispõe o art. 29 da 

Lei nº 9.099/1995, pelo qual a decisão de "saneamento" ocorre 

simultaneamente ao ato de instrução. A esse respeito, o Enunciado 157 do 

FONAJE: Nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até 

o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase 

instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa (nova 

redação – XXXIX Encontro - Maceió-AL). Conclui-se, consequentemente, 

que o embargante estava autorizado a se utilizar da faculdade prevista no 

art. 329 do CPC somente até a data da realização da audiência instrutória. 

Neste caso concreto, no entanto, percebe-se que o embargante formula o 

pedido em questão - que agora alega ter o Juízo se omitido - nas petições 

do ID 19790698 e ID 19932056, anexadas aos autos no mês de maio de 

2019, em momento muito posterior ao encerramento da instrução e depois 

inclusive da apresentação de memoriais finais pelas partes. Assim sendo, 

impossível que o Juízo deliberasse sobre os referidos pedidos, porque 

formulados em momento completamente inoportuno. Nesse sentido, ainda 

que possa ser, em tese, procedente a pretensão, ela somente poderá ser 

objeto de deliberação em procedimento próprio, após instalado o regular 

contraditório sob a matéria e decidido sob cognição plena, e não mais 

nestes autos. Com relação às demais matérias elencadas nos embargos 

do ID 26472462 (itens iii, iv e v), não é possível visualizar nenhum dos 

vícios ensejadores dos embargos de declaração, não encontrando os 

pedidos em nenhuma das hipóteses autorizadoras da utilização dos 

embargos de declaração. Não há obscuridade, contradição ou omissão na 

decisão proferida por este juízo, tampouco ocorreu erro material. É 

possível constatar que, sob esses aspectos, a sentença que julgou 

improcedente o pedido inicial deste Processo 1000494-64.2018.8.11.0055 

e parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos do 

Processo 1002418-13.2018.8.11.0055 tratou da temática posta em 

profundidade. Portanto, é necessário reconhecer que os embargos de 

declaração, especificamente quanto a esses pontos, não são via própria 

para a rediscussão da matéria julgada. Nesse sentido, a jurisprudência do 

E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração. “Os embargos 

de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra 

o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de 

declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED 

no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). Por fim, 

consigna-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de 

declaração é a chamada “contradição interna”, que é aquela verificada 

entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não 
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eventual discrepância entre as provas colhidas nos autos e os termos do 

decisum. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do E. Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – 

NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 1.022 DO NCPC – 

REJEIÇÃO. A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de 

Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as 

proposições do próprio decisum e não entre a sua conclusão e o conjunto 

probatório. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando 

ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, do Código de Processo 

Civil de 2015. (ED 141147/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017). Também 

nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. 

De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do Novo CPC/2015, são 

cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, 

contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer dessas deficiências, pois a 

decisão ora embargada foi devidamente fundamentada. 3. Nos termos da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição sanável por 

meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. 

O parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, 

ato normativo ou prova. Precedentes. 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1268039/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 14/02/2017) (grifo nosso). Por tudo, 

verifica-se que a via dos embargos de declaração não se presta para 

alteração da decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses 

de seu cabimento. É dizer, ausentes as hipóteses que os sustentem, 

somente por meio de recurso poderia ser provido o inconformismo, por 

força do princípio descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO 

e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos de declaração, 

apenas para reconhecer a omissão do julgado quanto à impugnação ao 

valor da causa (item i dos embargos do ID 26472462). No ponto, porém, 

INDEFIRO a impugnação ao valor da causa, porquanto atribuída pela 

embargada em estrita obediência ao disposto no art. 292, V, do CPC. No 

mais, a sentença deve ser mantida como lançada. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114261 Nr: 6311-64.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMES VARGAS E MIL LTDA, VIDAL MIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais na proporção de 50% 

(cinquenta por cento), a que foi condenada, no importe de R$ 640,59 

(seiscentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos),nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

320,29 (Trezentos e vinte reais e vinte e nove centavos) para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 320,30 (Trezentos e vinte 

reais e trinta centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa 

judiciária. Ficando cientificados de que poderão acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000846-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. E. C. (AUTOR(A))

A. H. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVANIA LUCIA ORSO PESAMOSCA OAB - MT22113/O (ADVOGADO(A))

MARCELO MONTICELI GREGIS OAB - RS47354 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PETITÓRIO RETRO, 

APORTADO PELO REQUERIDO.PRAZO 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001919-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001919-93.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: ADEVALDO DA CONCEICAO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

HOLDING S.A. Vistos etc. I. Defiro a gratuidade processual. II. Postergo a 

análise da tutela de urgência pleiteada para após a fase postulatória, haja 

vista a necessidade de ouvir o polo passivo da demanda, aliado ao fato de 

que a concessão do pleito liminar está condicionada à demonstração de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela 

e segurança por parte do Juízo para sua concessão. III. Ante a clara 

hipossuficiência do consumidor na relação de consumo, a inversão do 

ônus da prova é medida necessária para se determinar à parte requerida 

a juntada de cópia de contrato ou outro documento que evidencie a 

existência de relação jurídica com a parte autora, nos termos do art. 6, VIII, 

do CDC. Da mesma forma, recomenda-se que a parte requerida traga aos 

autos pesquisa completa relativa aos órgãos de restrição ao crédito 

quanto à parte autora. IV. Designo audiência de conciliação/mediação para 

a data de 23/09/2019, às 15h30min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. V. Intime-se a parte 

requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. VI. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a) Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b) Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c) No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 
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— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; VII. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 341 c.c 344). 

VIII. As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). IX. A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). X. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC). XI. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). XII. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). XIII. Intime-se a parte autora para que, conforme disposto no art. 

319,II, CPC indique o endereço eletrônico das partes. XIV. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006329-29.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GUARNIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Vistos etc. I. Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial para juntar aos autos extrato do CNIS, com o fim 

de possibilitar a análise de seu período contributivo e qualidade de 

segurado. II. Além disso, visando a análise da tutela de urgência, faculto 

ao autor a juntada de atestado médico atualizado tendente a demonstrar a 

incapacidade laboral alegada. III. Após, venham os autos conclusos. IV. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001474-07.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA RODRIGUES FELICIO ORTIZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS SE MANIFESTE NO AUTOS, SOB PENA DE 

INTIMAÇÃO DIRETAMENTE PARA A PARTE AUTORA.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001635-17.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILO EUZEBIO PERSCH (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL EFETUE O PAGAMENTO DA DILIGENCIA PARA O CUMPRIMENTO 

DO ATO REQUERIDO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000913-80.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ OAB - MT22183/O (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 18/11/2019 09:00 

1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002530-75.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO PRADO (EXEQUENTE)

VILSON JOSE SCHNEIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

ISABEL SCHEFFEL OAB - MT0017220A (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA SEIDEL BARZAGUI (EXECUTADO)

RICARDO PICIN MORO (EXECUTADO)

VALMIR ANTONIO BARZAGUI (EXECUTADO)

LUCIANO ARMANDO SETTE (EXECUTADO)

GUSTAVO ALEXANDRE ARENA COELHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA ALVES BARBOSA OAB - MT4945-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT6232-O 

(ADVOGADO(A))

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT6212-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002530-75.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: LUIZ ANTONIO PRADO, VILSON 

JOSE SCHNEIDER EXECUTADO: GUSTAVO ALEXANDRE ARENA COELHO, 

LUCIANO ARMANDO SETTE, RICARDO PICIN MORO, VALMIR ANTONIO 

BARZAGUI, MARISTELA SEIDEL BARZAGUI Vistos, etc. I. De proêmio, 

verifico que não consta(m) informação(ões) acerca do(s) Patrono(s) da 

parte Executada, de modo que intime-se a parte Exequente para juntar aos 

autos a(s) procuração(ões) outorgada(s) a(os) Advogado(s) da parte 

Executada (as mais recentes juntados na ação principal), no prazo de 15 

(quinze) dias. II. Havendo demonstrativo discriminado do crédito e 

atendidas as determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a 

parte Executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

(art. 219 do CPC), acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC). III. 

Nos termos do disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, a intimação da 

parte Executada deverá ocorrer: a) pelo Diário da Justiça, na pessoa de 

seu Advogado constituído nos autos, salvo se já tiver decorrido 01 ano 

entre o trânsito em julgado e o requerimento de cumprimento de sentença 

(neste caso, a intimação será por carta com aviso de recebimento 

encaminhada à pessoa do devedor, no endereço constante nos autos); b) 

por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV; c) por meio eletrônico, quando, no 

caso do § 1o do art. 246 (empresas públicas e privadas – salvo 

microempresas e empresas de pequeno porte - são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações), não tiver procurador constituído 

nos autos; d) por edital, quando, citado na forma do art. 256 (por edital), 

tiver sido revel na fase de conhecimento. IV. Caso não haja pagamento 

voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), devendo ser expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do CPC). V. Efetuado o pagamento 

parcial do débito, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 

523, § 2º, do CPC). VI. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário 

sem que este ocorra, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

parte Executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC). 

VII. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte Exequente poderá 

requerer à serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 

517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do 

CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes). VIII. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006254-87.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

RAYSA FREITAS DA SILVA OAB - MA17542 (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1006254-87.2019.8.11.0045 AUTOR(A): JOSE MARIA REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos, etc. I. Trata-se de Ação de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT proposta por José Maria em desfavor da Seguradora Líder do 

Consórcio de Seguro DPVAT S.A. Consta na exordial, que o Autor na data 

de 26.06.2019 sofreu acidente de trânsito, tendo resultado em diversas 

lesões, sendo que tentado o requerimento administrativo mediante o envio 

dos documentos exigidos, fora requisitado outros documentos, de modo 

que a Requerida pretende protelar o direito a que faz jus. Desta forma, 

postula pelo recebimento de cobertura securitária na quantia de R$ 

13.500,00. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. 

Pois bem. II. De proêmio, anoto que a gratuidade da justiça não deve ser 

admitida na hipótese em tela, já que não restou suficientemente 

demonstrada a impossibilidade do Requerente José Maria em suportar as 

despesas processuais. Com efeito, compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, principalmente da dicção da petição inicial, 

deflui-se que subsistem vestígios externos que detém a capacidade de 

demonstrar que a parte Autora não se enquadra no conceito de pobreza e 

miserabilidade e tampouco que, dado o valor das custas judiciais, pode, no 

estado potencial, ser privada do acesso do acesso ao Poder Judiciário, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar. Nesse sentido, 

cabe salientar que realizada pesquisa via Sistema Renajud, documento 

anexo, verifica-se que o Autor é proprietário de 7 (sete) veículos, que 

mesmo não sendo de anos recentes são capazes de indicar condição 

econômica favorável. Em reforço ao exposto, de grande a valia a lição da 

Desembargadora Maria Helena Garglione Póvoas, nos autos do Recurso 

de Apelação n° 91568/2013: “[...] embora a Lei diga que a concessão da 

gratuidade de justiça dá-se pela afirmação de pobreza pela parte, o Juiz 

não pode ser considerado mero protocolista, pronto a despachar todo e 

qualquer pedido formulado nesse sentido. Vale dizer, sendo constatado 

no caso concreto que o benefício não é devido, o Juiz, ao contrário do que 

possa parecer pela leitura de letra fria da Lei, tem o dever de indeferir o 

pedido.” (Sem grifos no original). II.1 Assim, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça veiculado. II.2 Intime-se, portanto, a parte Requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas e 

despesas de ingresso, sob pena de seu indeferimento, consoante dispõe 

o artigo 290 c.c. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 

III. De mais a mais, sem prejuízo do constante no item retro, conforme 

posicionamento emanado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em sede do Recurso de Apelação n. 114391/2015, restou 

reconhecida a necessidade, nas ações de cobrança do seguro DPVAT, 

do prévio requerimento administrativo, sob pena de extinção do processo 

pela inexistência de interesse de agir, nos seguintes termos: “APELAÇÃO 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT- EXTINÇÃO 

DO PROCESSO – FALTADE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS 

PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – 

NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA FORMULAÇÃO DO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712)”. Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação.” IV. Ante o exposto, 

SUSPENDO o andamento do feito, e, como consequência, DETERMINO que 

a parte Requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o devido 

prosseguimento do requerimento administrativo junto a Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., requisitando o seguro que está 

sendo pleiteado na via judicial, sob pena de extinção do processo, 

mediante comprovação nos autos. V. Comprovado o requerimento 

administrativo (dentro do prazo assinalado), com o envio de toda 

documentação solicitada, a parte Requerida terá o prazo de até 90 

(noventa) dias para se manifestar, e, caso negue o pedido, a ação judicial 

continuará normalmente, uma vez que ficou demonstrado o interesse de 

agir. Caso o benefício seja concedido administrativamente, o processo 

será extinto. VI. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. VII. Cumpra-se, expedindo o necessário. VIII. 

Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000163-44.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000163-44.2020.8.11.0045 AUTOR(A): EDMILSON SANTOS DA SILVA 

REU: CNPJ Vistos, etc. I. Do compulso dos autos, denota-se a ausência da 

"petição inicial", estando presente somente os demais documentos. II. 

Desta forma, intime-se a parte Autora para emendar a inicial, nos termos 

dos arts. 319, 320 e 321, todos do Código de Processo Civil, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, a fim de: a) juntar 

aos autos a petição inicial; b) Confirmar o nome do requerido. III. 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. IV. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005048-38.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINA MESSIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Atento ao disposto na PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 

DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência aprazada nos 

autos para o dia 16/04/2020 às 16h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000394-71.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ BASSO (EMBARGANTE)

ROSANGELA TERESINHA BASSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO PASOLINI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000394-71.2020.8.11.0045 EMBARGANTE: JOAO LUIZ BASSO, 

ROSANGELA TERESINHA BASSO EMBARGADO: EDIO PASOLINI Vistos, 

etc. I. De proêmio, anoto que os presentes embargos já se encontram 

associados à Ação de Execução n. 1005499-63.2019.8.11.0045. II. Nos 

termos do art. 920, I, do Código de Processo Civil, ouça-se a parte 

Embargada para que, querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 
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apresente impugnação. III. Postergo a análise quanto ao pedido de 

atribuição de efeito suspensivo para após a impugnação, considerando a 

oferta de garantia pela parte Embargante, nos termos dos arts. 10 e 919, § 

1°, ambos do Código de Processo Civil. IV. Por medida de economia 

processual, a norma não exige a citação da parte Embargada (Exequente), 

mas apenas sua oitiva em 15 (quinze) dias, a qual pode realizar-se na 

pessoa do Advogado constituído nos autos da Ação de Execução n. 

1005499-63.2019.8.11.0045, via DJE. V. Defiro o pedido de gratuidade 

judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

revogação caso evidenciada condição de mudança da situação 

fático-econômica descrita na inicial. VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. VII. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001186-25.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO FELICIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY VITORINO DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001186-25.2020.8.11.0045 REQUERENTE: MARCOS ROGERIO FELICIO 

DOS SANTOS REQUERIDO: SIDNEY VITORINO DA ROCHA Vistos, etc. I. 

Do compulso dos autos, denota-se a inexistência de guia arrecada e do 

devido comprovante de pagamento, de modo que nos termos do disposto 

no art. 2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da CGJ, intime-se a parte 

Autora/Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a juntada 

da(s) guia(s) das custas e taxas judiciárias, com a comprovação dos 

respectivos recolhimentos, sob pena de extinção do feito. Nesse ponto, 

ressalto que não consta pedido de gratuidade da justiça, apesar de 

constar no cadastro da lide "Justiça gratuita? SIM". II. Ademais, caso 

formule pedido de gratuidade da justiça, persiste a obrigação do Autor de 

demonstrar que não possui capacidade de arcar com as custas 

processuais, eis que não trouxe aos autos documentos comprobatórios. 

III. Desta forma, compete ao Requerente comprovar a miserabilidade 

econômica, juntando documentos necessários para a prova de tal fato, 

sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. IV. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. V. 

Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001294-54.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVINO RODRIGUES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001294-54.2020.8.11.0045 AUTOR: ANTONIO SILVINO RODRIGUES 

BARROS REU: BANCO PAN Vistos, etc. I. Trata-se de Procedimento de 

Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente proposta por Antônio 

Silvino Rodrigues Barros em desfavor do Banco Pan S.A. Consta na 

exordial, que a parte Autora firmou com o Banco Requerido um contrato de 

financiamento n. 000070047161. Contudo, após o pagamento de 41 

(quarenta e uma) parcelas, promoveu a renegociação da dívida, tendo 

resultado no pagamento de 12 (doze) parcelas de R$ 254,19 para 

quitação integral do contrato. Informa, que ao efetuar o pagamento da 4° 

parcela fora informado de quebra de contrato, e tendo buscado a solução 

amigável da controvérsia, não logrou êxito. Com base nas relações 

contratuais estabelecidas o Requerente postulou pela exibição do contrato 

principal e o contrato de renegociação, tendo, ainda, argumentado que 

descabe a necessidade de requerimento administrativo para 

processamento da lide. II. Todavia, cabe ponderar que, conforme 

posicionamento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do 

REsp n. 1349453/MS, com julgamento nos termos do art. 543-C do CPC/73, 

restou consolidado o posicionamento de que o pedido de exibição de 

documentos exige a comprovação de prévio pedido administrativo, sob 

pena de extinção do processo pela inexistência de interesse de agir, nos 

seguintes termos: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido.” (Sem grifos no original). III. 

Desta forma, SUSPENDO o andamento do feito, e, como consequência, 

DETERMINO que a parte Requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, promova 

o requerimento administrativo junto ao Banco Pan S.A., requisitando os 

contratos que estão sendo postulados na via judicial, sob pena de 

extinção do processo, mediante comprovação nos autos. IV. Comprovado 

o requerimento administrativo (dentro do prazo assinalado), a parte 

Requerida terá o prazo de até 90 (noventa) dias para se manifestar, e, 

caso negue o pedido, a ação judicial continuará normalmente, uma vez que 

ficou demonstrado o interesse de agir. V. Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. VI. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. VII. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000934-22.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE AURELIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nesse sentido: 

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia. (TRF-4 - AG: 

78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 21/03/2014).” Nomeio para atuar como expert deste Juízo 

o Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, CRM/MT 7689, e-mail 

rodrigomust@hotmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 

422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, 

em processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 
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complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, em relação 

aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006067-79.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WITOS MORSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Atento ao disposto na PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 

DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência aprazada nos 

autos para o dia 14/04/2020 às 17h00min. II. Intimem-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000607-77.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR FRANQLIM PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENEY CURADO BROM FILHO OAB - GO14000 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nesse sentido: 

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia. (TRF-4 - AG: 

78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 21/03/2014).” Nomeio para atuar como expert deste Juízo 

o Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, CRM/MT 7689, e-mail 

rodrigomust@hotmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 

422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, 

em processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, em relação 

aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1004980-88.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE MARIA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI BALDI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Atento ao disposto na PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 

DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência aprazada nos 

autos para o dia 05/05/2020 às 14h00min. II. Expeçam-se cartas 

precatórias para fins de depoimento pessoal da embargante e oitiva das 

testemunhas por ela arroladas, observando-se os endereços informados. 

III. Intimem-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003657-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO NAVARRO FERNANDEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESCONHECIDO (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1003657-48.2019.8.11.0045 AUTOR(A): NORBERTO NAVARRO 
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FERNANDEZ REU: DESCONHECIDO Vistos, etc. I. De proêmio, 

considerando o conteúdo do documento no id. n. 30175982, oficie-se 

diretamente ao Itáu Unibanco S.A. para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

proceda com a retirada do nome do Autor do Cadastro de Emitentes de 

Cheques Sem Fundos - CCF, bem como informe acerca da possibilidade 

de identificação do depositante do cheque responsável pelo inclusão do 

nome do Requerente no referido cadastro, sob pena de responsabilização 

criminal por crime de desobediência, e imposição de multa no valor de R$ 

5.000,00 por dia. Com o ofício, encaminhe-se cópia dos documentos do 

Autor, da cártula de cheque e da consulta dos órgão de proteção ao 

crédito. II. Renove-se, ainda, o determinado no item "I" do id. n. 28154977, 

em relação a SCPC (Boa Vista), para retirada do nome do Autor do 

referido cadastro, no tocante registro de cheque sem fundo, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de responsabilização criminal por desobediência. 

III. Cabe ponderar ainda, que pretendendo o Autor agilidade no 

cumprimento das decisões pode providenciar o cumprimento via carta 

precatória, mediante o pagamento dos emolumentos/diligências devidos, 

bem como também protocolar pessoalmente os ofícios. IV. Por fim, 

alterem-se os registros cartorários para constar "Justiça gratuita? NÃO". 

V. Intime-se. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. VII. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005030-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GINAURA MARTINS BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Atento ao disposto na PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 

DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência aprazada nos 

autos para o dia 15/04/2020 às 16h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006049-58.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEGORARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Atento ao disposto na PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 

DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência aprazada nos 

autos para o dia 16/04/2020 às 14h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005609-62.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA DIAS DE MORAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Atento ao disposto na PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 

DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência aprazada nos 

autos para o dia 16/04/2020 às 15h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005148-90.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DA SILVA MATEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Atento ao disposto na PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 

DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência aprazada nos 

autos para o dia 14/04/2020 às 14h00min. II. Intimem-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005125-47.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NOGUEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Atento ao disposto na PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 

DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência aprazada nos 

autos para o dia 14/04/2020 às 14h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005768-05.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Atento ao disposto na PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 

DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência aprazada nos 

autos para o dia 14/04/2020 às 15h00min. II. Intimem-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006048-73.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA BRITO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Atento ao disposto na PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 
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DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência aprazada nos 

autos para o dia 14/04/2020 às 15h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005054-45.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIR GUTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Atento ao disposto na PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 

DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência aprazada nos 

autos para o dia 14/04/2020 às 16h00min. II. Intimem-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005364-51.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Atento ao disposto na PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 

DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência aprazada nos 

autos para o dia 16/04/2020 às 14h00min. II. Intimem-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005999-32.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANDA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Atento ao disposto na PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 

DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência aprazada nos 

autos para o dia 16/04/2020 às 15h00min. II. Intimem-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002046-60.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GRACINEIDE CALDAS CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Atento ao disposto na PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 

DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência aprazada nos 

autos para o dia 16/04/2020 às 16h00min. II. Intimem-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006045-21.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DORTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Atento ao disposto na PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 

DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência aprazada nos 

autos para o dia 15/04/2020 às 14h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006150-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZARDELINO ANGELINO PASTORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Atento ao disposto na PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 

DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência aprazada nos 

autos para o dia 15/04/2020 às 15h00min. II. Intimem-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006047-88.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA NUNES RODRIGUES ZALESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Atento ao disposto na PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 

DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência aprazada nos 

autos para o dia 15/04/2020 às 15h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006163-94.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONELIA LUCIA BOTTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Atento ao disposto na PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 

DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência aprazada nos 

autos para o dia 15/04/2020 às 16h00min. II. Intimem-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000912-61.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000912-61.2020.8.11.0045 AUTOR(A): JURACI RODRIGUES DE SOUZA 

REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os 

documentos que a instrui. II. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil. III. No que 

concerne a inversão do ônus da prova, da análise dos autos, constata-se 

clara situação de hipossuficiência da parte Requerente em relação à parte 

Requerida, diante da verossimilhança das suas alegações. A parte 

Requerente não dispõe de conhecimento jurídico acerca da contratação 

em questão, bem como se apresenta em relação de desigualdade quando 

comparada com a parte Requerida, considerando o poderio econômico 

desta, estando, naturalmente, a parte Requerida numa posição de 

superioridade na relação contratual debatida. Assim, caracterizada, a 

vulnerabilidade jurídica e econômica da parte Autora quando comparado 

com a parte Requerida. Razão pela qual, tenho por verossímil a versão 

disposta pela parte Autora no tocante a relação de hipossuficiência para 

com o Banco Requerido, sendo medida de direito a inversão do ônus da 

prova. Nesse sentido, vide entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – 

ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A hipossuficiência decorre do fato de 

uma parte não possuir os mesmos recursos da outra, sendo assim mais 

difícil arcar com o ônus da prova, por não possuir melhores condições de 

defesa pelo porte, estrutura e condições técnico- financeiras, o que não 

se verifica na hipótese em relação a parte agravada.” (N.U 

1002144-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019). (Sem grifos no 

original). III.1 Desta forma, DETERMINO a inversão do ônus da prova por 

considerar a aplicação do disposto no Código de Processo Civil e do 

Código de Defesa do Consumidor, para fins de: DETERMINAR à parte 

Requerida a juntada de cópia de contrato ou outro documento que 

evidencie a existência de relação jurídica com a parte Autora, nos termos 

do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Da Citação e 

Audiência de Conciliação. IV.1 Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 25/05/2020, às 14h30min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. IV.2 Intime-se a parte 

Requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. IV.3 Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 

344). IV.4 As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). IV.5 A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). IV.6 O não 

comparecimento injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 8º do CPC). IV.7 A audiência somente não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). V. Intime-se. VI. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. VII. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005630-38.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ANA MOTTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE OAB - PR44388 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO ORO (REU)

VOLMIR DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI OAB - MT15877/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Atento ao disposto na PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 

DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência aprazada nos 

autos para o dia 05/05/2020 às 15h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001896-84.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

IMPUGNAR CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96898 Nr: 3460-86.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCEDIR PAULO PERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JUAREZ LUIZ PERLIN, GERCI 

LOPES PERLIN, LUCIANA DIAS CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 Vistos.

Expeça-se alvará judicial para pagamento dos honorários periciais, que 

fora depositado em Juízo à p. 105, atentando-se a escrivania aos dados 
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bancários indicados pela expert, à p. 190.

Após, voltem os autos conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117147 Nr: 7902-61.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO, CEILA DAUZACKER DA 

SILVA PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA KANOPF - 

OAB:OAB/MT 22454-E, DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - 

OAB:13461-A/MT, EDSON SALLES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21.382, 

FÁBIA SIGNORETTI TAVARES - OAB:27.216-B, FERNANDA DE 

ALMEIDA PITANGA - OAB:27341 OAB/MT, LOHANNE BILHAR - 

OAB:26695-O, THUANY PRISCILA ZUANAZZI - OAB:17217/O, TIAGO 

MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT, VALDIR MIQUELIN - 

OAB:MT 4.613, VALTERLEI MIQUELIN - OAB:MT 14.307

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Dr.ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK 

TULIO, PARA QUE DEVOLVO OS AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB 

AS PENALIDADES LEGAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94751 Nr: 1655-98.2014.811.0045

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCI LOPES PERLIN, ESPOLIO DE JUAREZ LUIZ 

PERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIANE PERLIN, IRMA CAGLIORI PERLIN, 

VALDECIR PAULO PERLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT, MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, BENTO JOSÉ DE ALENCAR - OAB:OAB MT 14.187

 Vistos.

Defiro o pedido retro (pp. 277/278) e determino:

I - Intimem-se os requerentes para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se acerca da contestação (pp. 117/188) e documentos (pp. 

193/239) apresentados pelos requeridos;

II - Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 28216 Nr: 2372-23.2008.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LYDIA SELINGER JUCOSKY, VANDETE JUCOSKY 

PUZISKI, PEDRO IGNÁCIO PUZISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se a inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas processuais, que deverão ser calculadas 

baseadas no valor dos bens que compuseram o espólio (ou seja, na 

somatória dos valores tidos como base de cálculo para a apuração do 

ITCMD - vide f. 65 e f. 81 - R$ 1.317.000,00 + R$ 800.000,00 = R$ 

2.117.000,00).

 2. Restando cumprida a determinação acima, expeça-se o formal de 

partilha, em consonância com a sentença proferida às f. 48/49.

3. Após, dê-se ciência à Fazenda Pública Estadual, registrando que 

eventuais diferenças deverão ser cobradas através de procedimento 

próprio.

 4. Em seguida, arquive-se.

 5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35619 Nr: 639-51.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSEML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:MT 22.135-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ROSA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 22831/O

 Intimação da parte executada para manifestação no prazo legal, acerca 

da avaliação juntada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36746 Nr: 1782-75.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO ROGÉRIO BENÍCIO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:99525/MG, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 Intimação da parte requerida para que, manifeste-se nos autos quanto a 

informação trazida às fls. 426/428. Prazo 15 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000889-18.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINA DOMINGAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Trata-se de ação que visa a obtenção de aposentadoria por 

idade na condição de segurado(a) especial (rural), com pedido de 

concessão de tutela de urgência. É o breve relatório. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de 

Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, 

imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que a tutela de 

urgência vindicada não encontra guarida neste momento. Isso porque, 

dois são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, com o advento das 

novas redações dadas pelas Leis pelas n. 9.032, 9.063, de 1995 e 9.876, 

de 1999, para a obtenção da aposentadoria do trabalhador rural por idade, 

quais sejam, a idade mínima de 60 (sessenta) anos, se homem, ou 55 

(cinquenta e cinco) anos, se mulher, e o exercício da atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, por certo período, variando-se o número de 

contribuições dependendo do ano em que o benefício foi requerido, de 

acordo com a tabela progressiva prevista no artigo 142 da Lei 8.213/91. 

Segundo a legislação de regência (§ 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91) e o 

disposto nas Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região, a 

comprovação da atividade rural está adstrita à existência de início de 

prova material, corroborada por prova testemunhal. Assim, até mesmo nos 

casos em há nos autos início de prova material do exercício do trabalho 

rural, há que se provar também pela prova testemunhal a condição de 

segurado especial. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência 

postulada, sem prejuízo da reapreciação do pedido após a realização da 

audiência instrutória. Por outro lado, quanto ao rito de tramitação, é cediço 

que a presente ação demanda celeridade processual, eis que se pretende 
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adquirir a aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora 

condições de subsistência. No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a 

designação de audiência conciliatória, para que a ré possa oferecer a 

contestação e requerer as provas necessárias. No entanto, considerando 

que o instituto requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao 

ato, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com 

fundamento no princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, 

LXXVIII), desde já deixo designada audiência de instrução e julgamento 

para o dia 25/06/2020, às 14h00min. Cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intime-se, 

ainda, para comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, 

rol de testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica 

advertida, desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou 

intimar as testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), 

devendo a intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e 

juntada aos autos com 03 (três) dias de antecedência da data da 

audiência (art. 455, §1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas 

importará na desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. A 

parte autora fica intimada, desde já, por intermédio de seu advogado. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000759-28.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO FRANCISCO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, c.c. tutela antecipada. Decido. 

Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de tutela de 

urgência não deve ser deferido no presente momento, pois, a despeito 

dos laudos/exames/receituários médicos carreados aos autos tendentes a 

demonstrar a incapacidade laboral da parte autora, a análise de tais 

documentos em conjunto com o CNIS anexado à inicial sugere dúvidas em 

relação à qualidade de segurado – requisito fundamental a fim de 

possibilitar a concessão do benefício de auxílio doença. A prova pericial é 

imprescindível a fim de esclarecer se de fato o autor se encontra 

incapacitada (parcialmente ou totalmente), e, caso positivo, detalhar 

acerca da doença/lesão causadora da incapacidade (data da origem da 

doença, consequências, data de início da incapacidade, etc.), para 

somente após este juízo confrontar o laudo pericial com o CNIS da parte e 

identificar se encontram-se presentes, concomitantemente: a 

incapacidade laboral, a qualidade de segurado e eventual carência. Sendo 

assim, DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá de 

Albuquerque, CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com, o qual 

cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo 

apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos 

trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, em relação 

aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no prazo legal 

apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, imediatamente 

conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei processual de regência 

preveja realização de audiência de conciliação inicial, temos que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, de forma 

que deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001262-49.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI TEIXEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nesse sentido: 

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia. (TRF-4 - AG: 

78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 21/03/2014).” Nomeio para atuar como expert deste Juízo 

o Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, CRM/MT 7689, e-mail 

rodrigomust@hotmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 

422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, 

em processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, em relação 

aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 
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Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a 

parte autora para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001028-67.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE AMORIM MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, c.c tutela antecipada. Decido. 

Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão 

de tutela de urgência encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada 

tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da 

Lei 8.213/91: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 dias consecutivos.” Por sua vez, estabelece o art. 

25: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência: I – 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; 

(…)” Percebe-se assim, a necessidade de preenchimento do requisitos: (i) 

da incapacidade para o trabalho; (ii) da qualidade de segurado; e (iii) do 

período de carência necessário. Quanto ao período de carência, verifico 

pelo CNIS juntado aos autos que a autora encontrou-se em gozo do 

benefício de auxílio doença até a data de 03/01/2020, suprindo, portanto, o 

período de carência e a qualidade de segurado, nos termos do artigo 15, 

inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – probabilidade do direito): “Art. 

15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;” 

Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que a autora encontra-se acometida de patologia que a impede, 

nesse momento, de exercer o labor para o qual se encontrava habituada e 

apta. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a inexistência de 

incapacidade laborativa, há atestado(s) médico(s) comprovando, em 

princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de saúde e 

incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o cerceamento do 

recebimento do benefício impedirá que a parte autora possa se alimentar e 

até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA 

DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que conceda o auxílio 

doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome da segurada: Viviane 

Conceição Amorim; b) O benefício concedido: Auxílio-doença; c) CPF: 

928.012.933-34; d) A renda mensal atual: Não consta; e) Data do início do 

pagamento: 30 (trinta) dias da data da intimação da decisão, vez que 

deferida neste ato à antecipação dos efeitos da tutela. De acordo com o 

§8º da Lei 13.457/2017, fixo o prazo estimado de duração do benefício de 

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da concessão da 

antecipação da tutela/cumprimento da liminar, a fim de que a demanda se 

encerre sem prejuízo à parte autora. Tenho que este tempo será hábil para 

a realização dos atos processuais até a sentença. Intime-se e notifique-se 

o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, porém, de 

determinar a citação do Instituto requerido, seguindo posicionamento 

doutrinário recente, DETERMINO a realização antecipada de perícia 

médica. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, 

CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor 

dos honorários periciais, em processos que tramitam na justiça estadual 

em virtude de competência federal delegada, quando o autor é beneficiário 

de assistência judiciária gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da 

Justiça Federal por intermédio da Resolução n° 305/2014. É facultado ao 

juiz ultrapassar o limite máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) 

vezes, atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do 

exame e ao local de sua realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução 

n° 305/2014]. Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para 

encontrar profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, 

aliada ao grau de complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, 

ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

a serem arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já 

intimada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não 

tenha feito, apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, 

em relação aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 

foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos 

autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente ação, se 

quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do 

Código de Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da 

perícia, podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas 

partes oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. 

Após, intime-se a requerente para no prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por 

fim, embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência 

de conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por 

ofício, que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000928-15.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE STEGARIBE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nesse sentido: 

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia. (TRF-4 - AG: 

78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 21/03/2014).” Nomeio para atuar como expert deste Juízo 

o Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, CRM/MT 7689, e-mail 

rodrigomust@hotmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 
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que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 

422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, 

em processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, em relação 

aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a 

parte autora para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000930-82.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ANGELO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. A 

despeito dos laudos/exames médicos que instruem o pedido inicial, tenho 

como necessária a realização de perícia médica, a fim de comprovar a 

incapacidade laboral alegada. Além disso, muito embora o indeferimento 

administrativo do benefício pelo INSS tenha como fundamento “parecer 

contrário da perícia médica”, a análise do CNIS apresentado pela parte 

autora sugere dúvidas em relação à sua qualidade de segurada. Sendo 

assim, indefiro a tutela de urgência e DETERMINO a realização antecipada 

de perícia médica. Nesse sentido: “AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERÍCIA ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova dos autos no 

sentido de comprovar, de plano, a incapacidade laboral da parte autora, 

deve-se prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a antecipação de 

tutela, devendo ser determinada a realização antecipada da perícia médica 

judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada após a perícia. 

(TRF-4 - AG: 78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, 

Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 21/03/2014).” Nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, CRM/MT 7689, e-mail 

rodrigomust@hotmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 

422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, 

em processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, em relação 

aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000658-88.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR OAB - MT20055-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN GONCALVES DA SILVA OAB - MT18400/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, c.c tutela antecipada. Decido. 

Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão 

de tutela de urgência encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada 

tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da 

Lei 8.213/91: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 dias consecutivos.” Por sua vez, estabelece o art. 

25: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência: I – 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; 

(…)” Percebe-se assim, a necessidade de preenchimento do requisitos: (i) 

da incapacidade para o trabalho; (ii) da qualidade de segurado; e (iii) do 

período de carência necessário. Quanto ao período de carência, verifico 

pelo CNIS juntado aos autos que o autor encontrou-se em gozo do 

benefício de auxílio doença até a data de 25/01/2020, suprindo, portanto, o 
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período de carência e a qualidade de segurado, nos termos do artigo 15, 

inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – probabilidade do direito): “Art. 

15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;” 

Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que o autor encontra-se acometido de patologia que o impede, 

nesse momento, de exercer o labor para o qual se encontrava habituado e 

apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a inexistência de 

incapacidade laborativa, há atestado(s) médico(s) comprovando, em 

princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de saúde e 

incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o cerceamento do 

recebimento do benefício impedirá que o autor possa se alimentar e até 

mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que conceda o auxílio doença 

ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais). a) O nome do segurado: Gilson da Silva Santana; b) O 

benefício concedido: Auxílio-doença; c) CPF: 056.844.141-92; d) A renda 

mensal atual: Não consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias 

da data da intimação da decisão, vez que deferida neste ato à 

antecipação dos efeitos da tutela. De acordo com o §8º da Lei 

13.457/2017, fixo o prazo estimado de duração do benefício de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da concessão da 

antecipação da tutela/cumprimento da liminar, a fim de que a demanda se 

encerre sem prejuízo à parte autora. Tenho que este tempo será hábil para 

a realização dos atos processuais até a sentença. Intime-se e notifique-se 

o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, porém, de 

determinar a citação do Instituto requerido, seguindo posicionamento 

doutrinário recente, DETERMINO a realização antecipada de perícia 

médica. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, 

CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor 

dos honorários periciais, em processos que tramitam na justiça estadual 

em virtude de competência federal delegada, quando o autor é beneficiário 

de assistência judiciária gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da 

Justiça Federal por intermédio da Resolução n° 305/2014. É facultado ao 

juiz ultrapassar o limite máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) 

vezes, atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do 

exame e ao local de sua realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução 

n° 305/2014]. Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para 

encontrar profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, 

aliada ao grau de complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, 

ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

a serem arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já 

intimada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não 

tenha feito, apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, 

em relação aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 

foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos 

autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente ação, se 

quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do 

Código de Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da 

perícia, podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas 

partes oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. 

Após, intime-se o requerente para no prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por 

fim, embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência 

de conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por 

ofício, que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001252-05.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIA COSTA BRITO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

RAYSA FREITAS DA SILVA OAB - MA17542 (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, c.c tutela antecipada. Decido. 

Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão 

de tutela de urgência encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada 

tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da 

Lei 8.213/91: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 dias consecutivos.” Por sua vez, estabelece o art. 

25: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência: I – 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; 

(…)” Percebe-se assim, a necessidade de preenchimento do requisitos: (i) 

da incapacidade para o trabalho; (ii) da qualidade de segurado; e (iii) do 

período de carência necessário. Quanto ao período de carência, verifico 

que a autora teve seu pedido administrativo apresentado em 15/01/2020 

negado pelo motivo de não ter sido constatada, em exame realizado pela 

perícia médica do INSS, a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual (“parecer contrário da perícia médica”). Ou seja, não foi 

contestada sua qualidade de segurada. Por outro lado, quanto à 

incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, encontra-se presente a 

plausibilidade do direito substancial invocado a revelar que a autora 

encontra-se acometida de patologia(s) que a impede, nesse momento, de 

trabalhar (conforme se extrai dos atestados e exames médicos anexados 

à inicial). Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo), uma vez que o cerceamento do 

recebimento do benefício impedirá que o autor possa se alimentar e até 

mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que conceda o auxílio doença 

à autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais). a) O nome da segurada: Lucileia Costa Brito Ferreira; 

b) O benefício concedido: Auxílio-doença; c) CPF: 006.688.713-50; d) A 

renda mensal atual: Não consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) 

dias da data da intimação da decisão, vez que deferida neste ato à 

antecipação dos efeitos da tutela. De acordo com o §8º da Lei 

13.457/2017, fixo o prazo estimado de duração do benefício de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da concessão da 

antecipação da tutela/cumprimento da liminar, a fim de que a demanda se 

encerre sem prejuízo à parte autora. Tenho que este tempo será hábil para 

a realização dos atos processuais até a sentença. Intime-se e notifique-se 

o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, porém, de 

determinar a citação do Instituto requerido, seguindo posicionamento 

doutrinário recente, DETERMINO a realização antecipada de perícia 

médica. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, 

CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor 

dos honorários periciais, em processos que tramitam na justiça estadual 

em virtude de competência federal delegada, quando o autor é beneficiário 

de assistência judiciária gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da 

Justiça Federal por intermédio da Resolução n° 305/2014. É facultado ao 
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juiz ultrapassar o limite máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) 

vezes, atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do 

exame e ao local de sua realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução 

n° 305/2014]. Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para 

encontrar profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, 

aliada ao grau de complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, 

ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

a serem arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já 

intimada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não 

tenha feito, apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, 

em relação aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 

foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos 

autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente ação, se 

quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do 

Código de Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da 

perícia, podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas 

partes oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. 

Após, intime-se o requerente para no prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por 

fim, embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência 

de conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por 

ofício, que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001180-18.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE DE SOUZA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nesse sentido: 

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia. (TRF-4 - AG: 

78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 21/03/2014).” Nomeio para atuar como expert deste Juízo 

o Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, CRM/MT 7689, e-mail 

rodrigomust@hotmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 

422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, 

em processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, em relação 

aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a 

parte autora para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003676-54.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA SALETE VIGNAGA HASSE (EXECUTADO)

JOEL LINDOLFO HASSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1003676-54.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: JOEL LINDOLFO HASSE, SONIA SALETE VIGNAGA HASSE 

Vistos, etc. I. Do compulso dos autos, verifica-se que as partes 

entabularam acordo, estabelecendo parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido no presente feito. II. Isto posto, 

HOMOLOGO o acordo apresentado, para que surta seus jurídicos efeitos. 

III. Em consequência, SUSPENDO o prosseguimento do feito até o decurso 

do prazo mencionado no acordo, ou manifestação anterior das partes, 

devendo o processo aguardar no arquivo provisório, com fundamento no 

art. 922 do Código de Processo Civil. IV. Decorrido o prazo final acordado, 

intime-se a parte Exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, quanto ao adimplemento da dívida, sendo que o silêncio será 

interpretado como pagamento. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. VI. 

Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004345-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO JUNGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1004345-44.2018.8.11.0045 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: REGINALDO JUNGES Vistos, etc. I. Do compulso dos 

autos, verifica-se que as partes entabularam acordo, estabelecendo 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido no 

presente feito. II. Isto posto, HOMOLOGO o acordo apresentado, para que 

surta seus jurídicos efeitos. III. Em consequência, SUSPENDO o 

prosseguimento do feito até o decurso do prazo mencionado no acordo, 
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ou manifestação anterior das partes, devendo o processo aguardar no 

arquivo provisório, com fundamento no art. 922 do Código de Processo 

Civil. IV. Decorrido o prazo final acordado, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao adimplemento da 

dívida, sendo que o silêncio será interpretado como pagamento. V. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. VI. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000980-11.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NOEME RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria Por Idade 

Híbrida proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, com pedido de concessão de tutela de urgência. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de 

urgência, imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho 

que a tutela de urgência vindicada não encontra guarida neste momento. 

Isso porque, segundo a legislação de regência (§ 3º do art. 55 da Lei n. 

8.213/91) e o disposto nas Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região, 

a comprovação da atividade rural está adstrita à existência de início de 

prova material, corroborada por prova testemunhal. Assim, ainda que haja 

nos autos início de prova material do exercício do trabalho rural, há que se 

provar também pela prova testemunhal o período relativo a atividade rural. 

Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada, sem prejuízo 

da reapreciação do pedido após a realização da audiência instrutória. Por 

outro lado, quanto ao rito de tramitação, é cediço que a presente ação 

demanda celeridade processual, eis que se pretende adquirir a 

aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora condições de 

subsistência. A lei impõe obrigatoriamente a designação de audiência 

conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e requerer as 

provas necessárias. No entanto, considerando que o instituto requerido já 

informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento no 

princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), desde 

já deixo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/06/2020, às 14h00min. Cite-se e intime-se o Instituto requerido, a fim de 

que responda a presente ação, no prazo legal, apresentando, desde já, rol 

de testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica 

advertida, desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou 

intimar as testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), 

devendo a intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e 

juntada aos autos com 03 (três) dias de antecedência da data da 

audiência (art. 455, §1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas 

importará na desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. A 

autora fica intimada, desde já, por intermédio de seu advogado. 

Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000880-56.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FELIX DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria Por Idade 

Híbrida proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, com pedido de concessão de tutela de urgência. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de 

urgência, imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho 

que a tutela de urgência vindicada não encontra guarida neste momento. 

Isso porque, segundo a legislação de regência (§ 3º do art. 55 da Lei n. 

8.213/91) e o disposto nas Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região, 

a comprovação da atividade rural está adstrita à existência de início de 

prova material, corroborada por prova testemunhal. Assim, ainda que haja 

nos autos início de prova material do exercício do trabalho rural, há que se 

provar também pela prova testemunhal o período relativo a atividade rural. 

Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada, sem prejuízo 

da reapreciação do pedido após a realização da audiência instrutória. Por 

outro lado, quanto ao rito de tramitação, é cediço que a presente ação 

demanda celeridade processual, eis que se pretende adquirir a 

aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora condições de 

subsistência. A lei impõe obrigatoriamente a designação de audiência 

conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e requerer as 

provas necessárias. No entanto, considerando que o instituto requerido já 

informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento no 

princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), desde 

já deixo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/06/2020, às 14h30min. Cite-se e intime-se o Instituto requerido, a fim de 

que responda a presente ação, no prazo legal, apresentando, desde já, rol 

de testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica 

advertida, desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou 

intimar as testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), 

devendo a intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e 

juntada aos autos com 03 (três) dias de antecedência da data da 

audiência (art. 455, §1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas 

importará na desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. A 

autora fica intimada, desde já, por intermédio de seu advogado. 

Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000673-57.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Trata-se de ação que visa a obtenção de aposentadoria por 

tempo de contribuição com reconhecimento e averbação de período rural. 

É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme se extrai da dicção 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da 

denominada tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração 

de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o 

caso, tenho que a tutela de urgência vindicada não encontra guarida neste 

momento. Isso porque, segundo a legislação de regência (§ 3º do art. 55 

da Lei n. 8.213/91) e o disposto nas Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 

1ª Região, a comprovação da atividade rural está adstrita à existência de 

início de prova material, corroborada por prova testemunhal. Assim, ainda 

que haja nos autos início de prova material do exercício do trabalho rural, 

há que se provar também pela prova testemunhal o período relativo a 

atividade rural. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência 

postulada, sem prejuízo da reapreciação do pedido após a realização da 

audiência instrutória. Por outro lado, quanto ao rito de tramitação, é cediço 

que a presente ação demanda celeridade processual, eis que se pretende 

adquirir a aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora 

condições de subsistência. A lei impõe obrigatoriamente a designação de 

audiência conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e 
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requerer as provas necessárias. No entanto, considerando que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento 

no princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), 

desde já deixo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/06/2020, às 14h00min. Cite-se o Instituto requerido para que responda 

a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intime-se, ainda, para 

comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, rol de 

testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica advertida, 

desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora. A parte autora fica intimada, 

desde já, por intermédio de seu advogado. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000663-13.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON JOSE PRIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Trata-se de ação que visa a obtenção de aposentadoria por 

tempo de contribuição com reconhecimento e averbação de período rural. 

É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme se extrai da dicção 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da 

denominada tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração 

de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o 

caso, tenho que a tutela de urgência vindicada não encontra guarida neste 

momento. Isso porque, segundo a legislação de regência (§ 3º do art. 55 

da Lei n. 8.213/91) e o disposto nas Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 

1ª Região, a comprovação da atividade rural está adstrita à existência de 

início de prova material, corroborada por prova testemunhal. Assim, ainda 

que haja nos autos início de prova material do exercício do trabalho rural, 

há que se provar também pela prova testemunhal o período relativo a 

atividade rural. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência 

postulada, sem prejuízo da reapreciação do pedido após a realização da 

audiência instrutória. Por outro lado, quanto ao rito de tramitação, é cediço 

que a presente ação demanda celeridade processual, eis que se pretende 

adquirir a aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora 

condições de subsistência. A lei impõe obrigatoriamente a designação de 

audiência conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e 

requerer as provas necessárias. No entanto, considerando que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento 

no princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), 

desde já deixo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/06/2020, às 14h30min. Cite-se o Instituto requerido para que responda 

a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intime-se, ainda, para 

comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, rol de 

testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica advertida, 

desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora. A parte autora fica intimada, 

desde já, por intermédio de seu advogado. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001362-43.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO GRADE (EXECUTADO)

LUCIMAR MORAIS ROTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001362-43.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: CELSO 

GRADE, LUCIMAR MORAIS ROTE Vistos, etc. I. Trata-se de Ação de 

Execução para Entrega de Coisa Incerta proposta por Fiagril Ltda em 

desfavor de Celso Grade e Lucimar Morais Rote Grade. Decisão no id. 

1520145, determinando a citação da parte Executada para depósito ou 

entrega da quantidade de 524.634 quilos de soja, cujo resultado frutífero 

aportou aos autos no id. n. 11149874-Pág. 11. Tentada a busca e 

apreensão do bem objeto de execução, esta restou infrutífera, vide 

certidão no id. n. 28847342-Pág. 2. Por sua vez, a parte Exequente 

postulou no id. n. 28847341, pela conversão da ação de entrega de coisa 

para quantia certa, requerendo o recebimento da quantia de R$ 

1.028.407,87. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. 

Pois bem. II. De proêmio, importa salientar que para análise da conversão 

da obrigação, necessária a prévia liquidação para apuração do valor 

devido, nos termos do art. 809, § § 1° e 2°, do Código de Processo Civil, 

com redação “in verbis”: “Art. 809. O exequente tem direito a receber, 

além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não 

lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de 

terceiro adquirente. § 1º Não constando do título o valor da coisa e sendo 

impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, 

sujeitando-a ao arbitramento judicial. § 2º Serão apurados em liquidação o 

valor da coisa e os prejuízos.” III. Desta forma, considera-se o valor da 

cotação da soja no dia em obrigação deveria ser cumprida para fins de 

liquidação, com juros e correção monetária a partir do inadimplemento, a 

teor do posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLEMENTO 

– DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA – INCIDÊNCIA DE 

JUROS MORATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO NÃO OCORRER A 

CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR - COTAÇÃO DA SACA DE 

SOJA QUE DEVE SER FEITA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O DIA DO 

VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MINORADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se da 

entrega de sacas de soja, nada há o que se falar em aplicação dos juros 

de mora sobre o produto, antes da sua conversão em espécie. “Na 

conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia 

certa a substituição da coisa deve dar-se pelo seu equivalente em 

dinheiro, impondo-se, por isso, seja adotada a cotação de mercado do 

produto soja do dia do vencimento da obrigação.” (Ap 150602/2012, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

24/09/2013, Publicado no DJE 01/10/2013). Necessária a minoração dos 

honorários advocatícios quando estes foram fixados em desobediência 

aos preceitos do art. 85, §3º, do novo CPC.” (Ap 171715/2015, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016). (Sem grifos no 

original). IV. Por assim sendo, necessária a adoção das seguintes 

providências: IV.1 Considerando o cálculo apresentado pela parte 

Exequente no id. n. 28847343-Pág. 1, intime-se a parte Executada para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o cálculo, sendo que o 

silêncio será considerado como concordância. IV.2 Ultrapassado o prazo 

legal acima assinalado, e considerando a ausência de discordância, 

HOMOLOGO desde logo o cálculo apresentado, do contrário, conclusos 

para deliberação. V. Por fim, intime-se a parte Executada para que efetue 

o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da intimação 

(CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora. VI. Do 

mandado de intimação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 
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não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação da parte Executada (CPC, art. 829, § 1º). VII. Não sendo 

encontrada a parte Executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, promovendo-se, na 

sequência, o procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. VIII. Caso a 

parte Executada possua cadastro na forma dos arts. 246, § 1º, e art. 

1.051, ambos do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de 

maneira preferencialmente eletrônica. IX. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. X. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1003366-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA BRANT FERREIRA (AUTOR(A))

GUILHERME RIBEIRO PIMENTEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME RIBEIRO PIMENTEL OAB - MT24874/O (ADVOGADO(A))

SAMARA BRANT FERREIRA OAB - MT18313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORI LUIZ BINOTTI (REU)

ANDRÉ PEZZINI PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (REU)

CONSTRUART LTDA (REU)

PAULO HENRIQUE BRINCKER (REU)

VERA LUCIA MARCON (REU)

THIAGO ANTONIO LAVRATI (REU)

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT15079-O 

(ADVOGADO(A))

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1003366-48.2019.8.11.0045 AUTOR(A): GUILHERME RIBEIRO PIMENTEL, 

SAMARA BRANT FERREIRA REU: FLORI LUIZ BINOTTI, PAULO HENRIQUE 

BRINCKER, VERA LUCIA MARCON, THIAGO ANTONIO LAVRATI, ANDRÉ 

PEZZINI PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, CONSTRUART LTDA, 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT Vistos, etc. I. Com fundamento 

no art. 145 do Código de Processo Civil, declaro-me suspeito, por motivo 

de foro íntimo, para continuar apreciando e julgando este processo, 

quanto ao patrocínio da causa pelos advogados do Escritório Sguarezi, 

Righi & Cunha Advogados Associados – OAB/MT 456. II. Proceda-se com 

as anotações pertinentes e remeta-se os autos, sem redistribuição, para 

Dra. Gisele Alves Silva, Juíza de Direito da Sexta Vara desta Comarca, 

minha substituta legal. III. Após as deliberações, deverá a Secretaria 

Judicial desta Primeira Vara cumprir os termos do que for decidido. IV. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. V. Às providências. Com urgência. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80516 Nr: 4593-71.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13.404 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/13.970-A

 Certifico e dou fé que, intimo o autor sobre o desarquivamento do feito, e 

requeira o que de direito no prazo de 10(dez) dias. Nada sendo requerido, 

no prazo estipulado os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106825 Nr: 2221-13.2015.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA SIBELI FAVA - 

OAB:MT/18.957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado do requerido nomeado como 

curador especial, a fim de apresentar resposta no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91362 Nr: 5242-65.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO MARCELO ANCINI, JANIO MARCELO 

ANCINI COMERCIO DE CONFEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:MT/13.994-A, DAFINI PAULA SAGA GOMES - OAB:17.023-0/MT, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o autor, a fim de que retire o Edital em 

secretaria,e proceda com sua publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37844 Nr: 2881-80.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEDRO RAMOS, MIGUEL VALDEMAR 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o autor, a fim de que impulsione o feito no 

prazo de 15(quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001024-30.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE DA SILVA PAIXAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001024-30.2020.8.11.0045 AUTOR: JUSCILENE DA SILVA PAIXAO REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos etc. Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio 

doença proposta por Juscilene da Silva Paixao em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Narra, em síntese, que está acometido de enfermidade diagnosticada 

como oenças degenerativas e irreversíveis, como lesões na coluna lombar 

e cervical e ombros, conforme exames anexados. Aduz que teve que ser 

afastado de suas atividades laborais, tendo pleiteado auxílio doença junto 

ao requerido em 23.01.2020, o que foi indeferido sob alegação de não 

constatação de incapacidade laborativa. Razão pela qual postula a 

concessão do auxílio doença. É O RELATÓRIO. DECIDO. A fim de subsidiar 

a análise do requerimento de tutela de urgência, postergo-a para após a 

realização de perícia médica, haja vista a necessidade de elementos de 
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prova acerca da incapacidade laborativa alegada. Assim, considerando o 

que dispõe o teor do art. 1º da Recomendação Conjunta nº 1 do 

CNJ/AGU/MTPS, determino a realização de prova pericial médica. 

Outrossim, nomeio para exercer a função de perito, o médico Rodrigo 

Mustafá de Albuquerque (CRM/MT 7689), o qual deverá apresentar o 

laudo pericial no prazo de 20 (vinte) dias a partir da realização da perícia, 

prorrogado por igual período desde que devidamente justificado a 

necessidade. Arbitro honorários periciais na quantia de R$ 500,00 

(quinhentos reais), os quais serão arcados pela Justiça Federal, 

consignando-se desde já a expedição de pagamento após a juntada do 

laudo pericial. Designo a perícia médica para o dia 12.05.2020 às 

13h50min, a qual será realizada na clínica Hasegawa, situada na Av. Mato 

Grosso, nº 1.818 – Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde/MT. 

Consigno que o requerente deverá comparecer ao local da perícia na data 

agendada independentemente de intimação. Com a juntada do laudo 

pericial, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1º, do CPC. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 335, inciso III, com as advertências do 

art. 344, ambos do Código de Processo Civil. Ademais, deixo de designar 

audiência de conciliação haja vista que o requerido já manifestou, por 

ofício, que não comparecerá ao ato. Certificado o decurso do prazo de 

resposta e de manifestação acerca da perícia médica, à conclusão. 

Encaminhem-se cópia integral da petição inicial e dos documentos que a 

acompanham para o perito via e-mail (rodrigomust@hotmail.com). Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Lucas do Rio Verde, 17 de março de 2020. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000693-48.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ADRIANO DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000693-48.2020.8.11.0045 AUTOR(A): ANTONIO ADRIANO DA SILVA 

ALVES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos 

etc. Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio doença 

proposta por Antonio Adriano da Silva Alves em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Narra, em síntese, que está acometido de enfermidade diagnosticada 

como patologia ortopédica traumática da perna esquerda, o que lhe causa 

dores intensas e muitas limitações, conforme exames anexados. Aduz 

que teve que ser afastado de suas atividades laborais tendo pleiteado 

auxílio doença junto ao requerido em 19.12.2019, o qual foi indeferido sob 

a alegação de inexistência da incapacidade para o trabalho. Razão pela 

qual postula a concessão do auxílio doença. É O RELATÓRIO. DECIDO. A 

fim de subsidiar a análise do requerimento de tutela de urgência, 

postergo-a para após a realização de perícia médica, haja vista a 

necessidade de elementos de prova acerca da incapacidade laborativa 

alegada. Assim, considerando o que dispõe o teor do art. 1º da 

Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, determino a realização 

de prova pericial médica. Outrossim, nomeio para exercer a função de 

perito, o médico Rodrigo Mustafá de Albuquerque (CRM/MT 7689), o qual 

deverá apresentar o laudo pericial no prazo de 20 (vinte) dias a partir da 

realização da perícia, prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado a necessidade. Arbitro honorários periciais na quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), os quais serão arcados pela Justiça Federal, 

consignando-se desde já a expedição de pagamento após a juntada do 

laudo pericial. Designo a perícia médica para o dia 12.05.2020 às 

13h30min, a qual será realizada na clínica Hasegawa, situada na Av. Mato 

Grosso, nº 1.818 – Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde/MT. 

Consigno que o requerente deverá comparecer ao local da perícia na data 

agendada independentemente de intimação. Com a juntada do laudo 

pericial, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1º, do CPC. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 335, inciso III, com as advertências do 

art. 344, ambos do Código de Processo Civil. Ademais, deixo de designar 

audiência de conciliação haja vista que o requerido já manifestou, por 

ofício, que não comparecerá ao ato. Certificado o decurso do prazo de 

resposta e de manifestação acerca da perícia médica, à conclusão. 

Encaminhem-se cópia integral da petição inicial e dos documentos que a 

acompanham para o perito via e-mail (rodrigomust@hotmail.com). Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Lucas do Rio Verde, 17 de março de 2020. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001120-45.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSE APARECIDA CENEDESE (EXECUTADO)

CLAUMIR JOSE CENEDESE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001120-45.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: CLAUMIR 

JOSE CENEDESE, ADENILSE APARECIDA CENEDESE Vistos etc. A 

exequente noticia que a medida liminar foi parcialmente cumprida, uma vez 

que somente foi realizado o arresto da produção e que a remoção não foi 

efetivada haja vista que o depositário fiel, Sr. Thiago Fabris, se negou a 

permitir o escoamento dos grãos. Narra, ainda, que, em razão do 

cumprimento parcial, distribuiu nova missiva sob o nº 

1000562-76.2020.8.11.0044 – 1ª Vara de Paranatinga, para cumprimento 

integral da medida liminar de arresto para efetivação da remoção do 

produto. Diante do exposto, requer a expedição de ofício ao Juízo 

deprecado para cumprimento integral com a ordem de remoção do produto 

arrestado ou a expedição de nova missiva e a intimação do depositário fiel 

para autorizar o escoamento à exequente, sob pena de crime de 

desobediência. Constato que, de fato, a determinação não foi 

integralmente cumprida e tampouco foi observado que a exequente foi 

nomeada fiel depositária, razão pela qual assiste razão à exequente 

quanto aos fatos trazidos aos autos. Dessa maneira e tendo em vista a 

distribuição da carta precatória de nº 1000562-76.2020.8.11.0044, 

oficie-se o Juízo Deprecante para solicitar o cumprimento do mandado de 

citação e remoção, conforme já determinado nos autos. Intime-se, ainda, o 

fiel depositário para abster de impedir a remoção do produto arrestado, 

sob pena de responsabilização criminal por desobediência. Defiro o uso 

de reforço policial desde que necessário e devidamente justificado na 

certidão a ser elaborada pelo Sr. Oficial de Justiça. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 17 de março de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001062-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BEM ESTAR ODONTOLOGIA S/S (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE OAB - MT20481/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDALIA PEREIRA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REBECA PIMENTEL PLACIDO OAB - MT23161/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 
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COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001062-47.2017.8.11.0045 AUTOR(A): BEM ESTAR ODONTOLOGIA S/S 

REU: SIDALIA PEREIRA DA SILVA Vistos etc. As partes entabularam 

acordo, conforme se verifica ao ID 29809166, estabelecendo parâmetros 

para a resolução completa dos objetos jurídicos perseguidos no presente 

feito, e, em consequência, eliminar a demanda. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO por sentença o acordo apresentado 

pelas partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e, como 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, III, e 924, II, do Código de Processo Civil. Ficam as 

partes dispensadas de eventuais custas processuais remanescentes, de 

acordo com o disposto no artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, procedam-se as baixas pertinentes e arquive-se os 

autos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde, 17 de 

março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 Prazo do Edital: 30 Dias

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANO 

DOS SANTOS FIALHO

PROCESSO n. 1000571-06.2018.8.11.0045

Valor da causa: R$ 954,00

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58)

 POLO ATIVO: Nome: JOSEFA APARECIDA DE LIMA MOTA

POLO PASSIVO: Nome: VANESSA DO CARMO DE LIMA

CURADOR: Nome: JOSEFA APARECIDA DE LIMA MOTA

Endereço: Rua Anita Garibaldi, nº 1422-S, Bairro Parque das Araras, 

Lucas do Rio Verde-MT, CEP: 78.455-000

INTERDITADA: Nome: VANESSA DO CARMO DE LIMA

Endereço: Rua Anita Garibaldi, nº 1422-S, Bairro Parque das Araras, 

Lucas do Rio Verde-MT, CEP: 78.455-000

FINALIDADE: DAR PUBLICIDADE à interdição decretada na r. sentença 

proferida nos autos supracitados, abaixo transcrita, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento

SENTENÇA: Processo: 1000571-06.2018.8.11.0045. REQUERENTE: 

JOSEFA APARECIDA DE LIMA MOTA REQUERIDO: VANESSA DO CARMO 

DE LIMA. Cuida-se de Ação de Curatela ajuizada por Josefa Aparecida de 

Lima Mota em que visa à decretação da curatela de Vanessa do Carmo de 

Lima, sob o fundamento de que a requerida é pessoa portadora de 

debilidade que a impede de reger, por si, os atos da vida civil. Pugnou, ao 

final, pela procedência do pedido para o fim de ser decretada a curatela 

da ré. Deferida a curatela provisória, foi concretizada à citação e o 

interrogatório da requerida (eventos n.º 11796435, 12132473 e 12521991, 

pág. 1). O curador especial veiculou impugnação (evento n.º 13081690). 

Foi realizada a prova pericial (eventos n.º 14410640, 14569159 e 

16042118). Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. Passo a 

decidir. Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame 

e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. Primeiramente, 

perquirindo pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

observa-se que a questão foi, de forma satisfatória, solucionada pelo 

laudo pericial médico e avaliação psicossocial realizada (eventos n.º 

14410640, 14569159 e 16042118), que evidenciam que a ré, devido a 

gravidade da doença que está acometida, que produz quadro clínico 

mental grave, não apresenta capacidade para a prática dos atos da vida 

civil. Estas provas permitem concluir, sem dúvidas, que a requerida, por 

não reunir o discernimento para a prática dos atos da vida civil, se 

enquadra como pessoa relativamente incapaz [art. 4.º, inciso III do Código 

Civil], de maneira que a decretação da curatela é medida que se impõe. 

Quanto ao alcance da curatela, importa registrar, por oportuno, que o 

Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto n.º 6.949/2009 – e, 

portanto, tem status equivalente ao de emenda constitucional [art. 5.º, § 

3.º da CRFB/88] –, tendo assumido o propósito de assegurar e promover o 

pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 

das pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por 

causa de sua deficiência [art. 1.º], reconhecendo que as pessoas com 

deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as 

demais pessoas em todos os aspectos da vida [art. 12.2]. Em função 

dessa igualdade quanto ao gozo da capacidade legal, foi promulgado o 

Estatuto da Pessoa Com Deficiência – Lei n.º 13.146/2015 –, que alterou o 

disposto no art. 3.º do Código Civil – Lei nº 10.406/2002 –, limitando a 

hipótese de incapacidade civil absoluta apenas aos menores de 16 anos, 

ou seja, ao critério etário, afastando as situações de deficiência. Vale 

ressaltar, ainda, que o art. 85 da Lei n.º 13.146/15, estabeleceu, 

expressamente, que a curatela afetará tão somente os atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial, assegurando à pessoa 

com deficiência o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 

privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto [§ 1.º]. Todavia, 

não se pode olvidar que a adequação da capacidade de absoluta para 

relativa – nas hipóteses que se enquadrem no art. 4º do Código Civil – ao 

mesmo tempo em que amplia as possibilidades de exercício dos direitos e 

deveres inerentes à personalidade jurídica pelo portador de deficiência, 

não deve implicar em mecanismo de abandono e desamparo à pessoa que 

não possa exprimir validamente a sua vontade. Nesse aspecto, aliás, tanto 

a Convenção de status constitucional [art. 12.4], quanto o Estatuto da 

Pessoa Com Deficiência [art. 84, § 3.º], estabelecem a possibilidade de 

aplicação de medidas assecuratórias ao exercício da capacidade legal 

conforme as necessidades de cada caso concreto, de maneira que o 

ordenamento jurídico não deixa (e, de fato, não poderia deixar) no 

desamparo as pessoas portadoras de deficiência, ainda que agora as 

classifique como relativamente capazes [art. 4º, inciso III do Código Civil]. 

Portanto, diante desta moldura, levando-se em consideração as 

características do caso concreto, em que restou fartamente demonstrado 

que a requerida ostenta quadro clínico que a obstaculiza e/ou incapacita 

de, só por si, administrar e reger, na sua plenitude, suas atividades 

cotidianas da vida civil, entendo que o alcance da curatela deve envolver 

os atos de conteúdo patrimonial e negocial, o direito ao voto – em razão da 

ausência total de discernimento – bem como o gerenciamento do 

tratamento de saúde da curatelada. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido vertido na peça inicial por Josefa Aparecida de Lima Mota, para o 

fim de: a) Decretar a curatela da ré Vanessa do Carmo de Lima, 

declarando-a relativamente incapaz de exercer, pessoalmente, os atos da 

vida civil, na forma do art. 4.º, inciso III e art. 1.767, inciso I, ambos do 

Código Civil; b) Fixar os limites da curatela, nos termos do art. 755, inciso I, 

do Código de Processo Civil, à prática de atos de conteúdo patrimonial e 

negocial, bem como relativamente ao gerenciamento do tratamento de 

saúde da curatelada; c) Confirmar a curatela provisória precedentemente 

concedida e, como corolário, nomear-lhe curador definitivo Josefa 

Aparecida de Lima Mota, forte no art. 1.775, § 3.º do Código Civil, mediante 

a confecção de termo de compromisso nos autos; e d) Declarar encerrada 

a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. e) Determino a extração de 

ofício, remetendo-lo ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão 

dos direitos políticos da curatelada. Proceda-se à inscrição do presente 

veredicto no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e à sua 

publicação, tanto na imprensa local, quanto no órgão oficial, por 03 (três) 

oportunidades, dentro do intervalo de 10 (dez) dias, também como no sítio 

do tribunal e na plataforma de edital do CNJ por 06 (seis) meses, na forma 

do art. 9.º, inciso III do Código Civil e art. 755, § 3.º do Código de Processo 

Civil. Preclusa a presente decisão, expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro Civil para averbação. Custas processuais pela autora, ficando 

suspensa a exigibilidade da cobrança, devido à concessão do benefício 

da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo 

Civil]. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de 

abril de 2019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUILHERME PEREIRA DIAS, 

digitei. LUCAS DO RIO VERDE, 28 de fevereiro de 2020. Guilherme Pereira 

Dias (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANO DOS 

SANTOS FIALHO PROCESSO n. 1003412-08.2017.8.11.0045 Valor da 
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causa: R$ 937,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

POLO ATIVO: Nome: DOMINGOS ROSALINO DO BONFIM POLO PASSIVO: 

Nome: ROSALINA DOS SANTOS BONFIM CURADOR: Nome: DOMINGOS 

ROSALINO DO BONFIM Endereço: Rua João Goulart, q 20, Lt. 02, Ipê 

Branco, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTERDITADA: 

Nome: ROSALINA DOS SANTOS BONFIM Endereço: Rua João Goulart, q 

20, lte 02, Ipê Branco, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

FINALIDADE: DAR PUBLICIDADE à interdição decretada na r. sentença 

proferida nos autos supracitados, abaixo transcrita, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento SENTENÇA: Processo n.º 

1003412-08.2017.8.11.0045. Domingos Rosalino do Bonfim, devidamente 

qualificado, propôs Ação de Interdição em desfavor de Rosalina dos 

Santos Bonfim, regularmente qualificada, aduzindo, em síntese, que a 

requerida é pessoa portadora de debilidade que a impede de reger, por si, 

os atos da vida civil. Pugnou, ao final, pela procedência do pedido para o 

fim de ser decretada a interdição da requerida. Foi deferida a curatela 

provisória e procedida à citação e ao interrogatório da requerida. Foi 

nomeado curador especial em favor da curatelanda, que apresentou 

contestação por negativa geral. Postulou, ao final, pela improcedência do 

pedido. Foi procedida à realização de perícia médica (evento nº 13006658) 

e avaliação psicossocial (evento nº 16667393). Na sequência, as partes 

se manifestaram reiterando seus pedidos (eventos nº 16743018 e nº 

17155216). O Ministério Público, com vista, manifestou-se pela 

procedência da ação (evento nº 18545346). Vieram os autos conclusos 

para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não existem 

preliminares a serem analisadas, e, como bem se nota, os ditames 

processuais foram observados não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, superadas tais questões, 

passo a analisar a questão de fundo da demanda. Primeiramente, 

perquirindo pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

vislumbro que a questão foi, de forma satisfatória, solucionada pelo laudo 

médico pericial elaborado (evento nº 13006658), que dá conta de que a 

requerida apresenta grave doença, diagnosticada sob o CID10 R47, F74 

(Disfasia e afasia; retardo mental), e que a mesma apresenta 

incapacidade total e permanente para a prática dos atos da vida civil. Além 

disso, o laudo médico apresentado com a petição inicial, encartado no 

evento nº 9768823 – pág. 1, corrobora o resultado da prova pericial 

levada a efeito na presente demanda, de forma a atestar, estreme de 

dúvidas, que a interditanda apresenta quadro clínico que conduz à 

conclusão de que não reúne o discernimento necessário para a realização 

dos atos da vida civil, de tal sorte a caracterizar-se como relativamente 

incapaz [art. 4.º, inciso III do Código Civil de 2002]. Logo, considero que a 

decretação da curatela é medida que se impõe. Quanto ao alcance da 

curatela, importa registrar, por oportuno, que o Brasil é signatário da 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

promulgada pelo Decreto n.º 6.949/2009 – e, portanto, tem ‘status’ 

equivalente ao de emenda constitucional [art. 5º, §3º da CRFB/88] –, tendo 

assumido o propósito de assegurar e promover o pleno exercício de todos 

os direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas com 

deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua 

deficiência [art. 1º], reconhecendo que as pessoas com deficiência gozam 

de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas 

em todos os aspectos da vida [art. 12.2]. Em função dessa igualdade 

quanto ao gozo da capacidade legal, foi promulgado o Estatuto da Pessoa 

Com Deficiência – Lei nº 13.146/2015 –, que alterou o disposto no art. 3º 

do Código Civil – Lei nº 10.406/2002 –, limitando a hipótese de 

incapacidade civil absoluta apenas aos menores de 16 anos, ou seja, ao 

critério etário, afastando as situações de deficiência. Vale ressaltar, 

ainda, que o art. 85, da Lei nº 13.146/2015, estabeleceu, expressamente, 

que a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, assegurando à pessoa com deficiência o 

direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto [§ 1º]. Todavia, não se pode 

olvidar que a adequação da capacidade de absoluta para relativa – nas 

hipóteses que se enquadrem no art. 4º do Código Civil – ao mesmo tempo 

em que amplia as possibilidades de exercício dos direitos e deveres 

inerentes à personalidade jurídica pelo portador de deficiência, não deve 

implicar em mecanismo de abandono e desamparo à pessoa que não 

possa exprimir validamente a sua vontade. Nesse aspecto, aliás, tanto a 

Convenção de ‘status’ constitucional [art. 12.4], quanto o Estatuto da 

Pessoa Com Deficiência [art. 84, §3º], estabelecem a possibilidade de 

aplicação de medidas assecuratórias ao exercício da capacidade legal 

conforme as necessidades de cada caso concreto, de maneira que o 

ordenamento jurídico não deixa ao desamparo as pessoas portadoras de 

deficiência, ainda que agora as classifique como relativamente capazes 

[art. 4º, inciso III do Código Civil]. Portanto, diante desta moldura, 

levando-se em consideração o caso concreto, em que restou fartamente 

demonstrado que a requerida ostenta quadro clínico que a obstaculiza 

e/ou incapacita de, só por si, administrar e reger, na sua plenitude, suas 

atividades cotidianas da vida civil, entendo que o alcance da curatela deve 

envolver os atos de conteúdo patrimonial e negocial, o direito ao voto – em 

razão da ausência de discernimento – bem como o gerenciamento do 

tratamento de saúde da curatelada. Como curador definitivo de Rosalina 

dos Santos Bonfim deve ser nomeado o requerente Domingos Rosalino do 

Bonfim, filho da requerida, o qual vem dispensando os cuidados 

necessários à interditanda, conforme se observa do teor do estudo social 

encartado no evento nº 16667393 – págs. 1/7. Dispenso o curador da 

prestação de contas a cada ano, embora exigida pela legislação de 

regência [art. 84, § 4º da Lei nº 13.146/2015], haja vista a inexistência de 

bens imóveis em nome da interditanda (evento nº 10336872 – pág. 31) e a 

modesta situação financeira da família (evento nº 16667393), sendo 

dedutível que o benefício previdenciário da interditanda será totalmente 

despendido na sua própria subsistência. Nessa mesma linha de raciocínio, 

a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos 

Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de 

questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque: "APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. PRESTAÇÃO ANUAL DE 

CONTAS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO. GANHOS 

MÓDICOS. DISPENSA. SENTENÇA MANTIDA. Consideradas as 

particularidades do caso, em que se observa que a interditada não titula 

patrimônio e recebe benefício previdenciário modesto, mostra-se 

desarrazoada a determinação de prestação de contas de forma anual, de 

modo que a dispensa operada na sentença deve ser mantida. APELO 

DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70077749265, Oitava Câmara 

Cível, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 18/10/2018). 

"APELAÇÃO. INTERDIÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CURADOR EM PRESTAR 

CONTAS. DISPENSA. Desnecessária a imposição de prestação de contas 

periódica, ante ao fato da interditada não possuir bens, nem renda 

expressiva, e a curatela ser exercida pelo mãe. A prestação de contas 

visa à proteção dos bens dos incapazes no presente caso sua imposição 

só tornaria ainda mais penoso o difícil encargo da mãe. Apelação 

desprovida." (TJRS, Apelação Cível Nº 70074797176, Sétima Câmara 

Cível, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 12/12/2017). Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por 

Domingos Rosalino do Bonfim em desfavor de Rosalina dos Santos 

Bonfim, para o fim de: a) Decretar a curatela da requerida, Rosalina dos 

Santos Bonfim, declarando-a relativamente incapaz de exercer, 

pessoalmente, os atos da vida civil, na forma do art. 4.º, inciso III e art. 

1.767, inciso I, ambos do Código Civil de 2002; b) Fixar os limites da 

curatela, nos termos do art. 755, inciso I, do Código de Processo Civil, à 

prática de atos de conteúdo patrimonial e negocial, bem como ao 

gerenciamento do tratamento de saúde da curatelada; c) Confirmar a 

curatela provisória precedentemente concedida e, como corolário, 

nomear-lhe curador definitivo o requerente Domingos Rosalino do Bonfim, 

forte no art. 1.775, § 3.º do Código Civil, mediante a confecção de termo 

de compromisso nos autos; d) Determinar a extração de ofício, 

remetendo-o ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos 

direitos políticos da curatelada; e e) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Proceda-se à inscrição do presente 

veredicto no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e à sua 

publicação, tanto na imprensa local, quanto no órgão oficial, por 03 (três) 

oportunidades, dentro do intervalo de 10 (dez) dias, também como no sítio 

do Tribunal e na plataforma de edital do CNJ por 06 (seis) meses, na forma 

do art. 9.º, inciso III do Código Civil e art. 755, § 3.º do Código de Processo 

Civil. Considerando-se que a forma de pagamento de honorários periciais 

no âmbito da Justiça Federal e da Justiça Estadual, na hipótese de 

competência delegada, se materializa através da expedição, no âmbito do 

próprio processo, de requisição de pequeno valor [art. 29 e art. 33, 

parágrafo único da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal], como forma de concretizar-se a aplicação do principio da 

equivalência material, Determino que se expeça requisição de pequeno 
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valor, com o objetivo de proceder ao pagamento dos honorários do perito. 

Intime-se o Estado de Mato Grosso, mediante a estrita observância do 

conteúdo normativo do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT. 

Preclusa a presente decisão, expeça-se mandado ao Cartório de Registro 

Civil para averbação. Custas processuais pela parte autora, ficando 

suspensa a exigibilidade da cobrança, devido à concessão do benefício 

da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo 

Civil]. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 4 

de julho de 2019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUILHERME PEREIRA DIAS, 

digitei. LUCAS DO RIO VERDE, 28 de fevereiro de 2020. Guilherme Pereira 

Dias (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003974-46.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR DOMINGOS PAGLIARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

INTIMO a Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifeste acerca da impugnação apresentada.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001118-75.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI FRIGERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001118-75.2020.8.11.0045. Para a análise do pedido de 

concessão da assistência judiciária gratuita, intime-se o requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente declaração de 

pobreza/hipossuficiência e cópia de sua última declaração de imposto de 

renda, sob pena de indeferimento do benefício. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 17 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003242-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANO BALABAM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA CESÁRIO PEIXOTO (REU)

NORIVALDO ALVES PEIXOTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003242-02.2018.8.11.0045. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora apenas indicou na petição acostada ao ID 

n.º 29349744 o nome e endereço da representante do espólio de 

Armerindo Denardin, porém não comprovou a regularidade da condição de 

inventariante da pessoa indicada. Diante disto, Determino que se proceda 

a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe nos autos o número da ação de inventário dos bens deixados pelo 

falecido, bem como apresente certidão de óbito e termo de inventariante 

que demonstre a regularidade da representação do espólio de Armerindo 

Denardin, sob pena de extinção do processo [art. 115, parágrafo único do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000933-37.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEUCINA NUNES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000933-37.2020.8.11.0045. Segundo a legislação de 

regência, “a apelação terá efeito suspensivo. Além de outras hipóteses 

previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua 

publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória” 

[art. 1.012, § 1.º inciso V do Código de Processo Civil]. Logo, é possível a 

execução provisória de decisão que concede a implantação de benefício 

previdenciário, desde que tenha sido deferida tutela provisória e que não 

tenha sido o recurso de apelação recebido no efeito suspensivo [TRF1 – 

Apelação Civel (AC) n.º 0014430-15.2015.4.01.9199, Relator(a) 

Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, Origem TRF - 

Primeira Região, Órgão julgador Primeira Turma, Data 09/03/2016, Data da 

publicação 30/03/2016]. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que, 

em 11 de abril de 2019, foi proferida sentença nos autos da ação n.º 

1003160-68.2018.8.11.0045, que concedeu à exequente o benefício da 

aposentadoria híbrida e, em sede de tutela de urgência, determinou que a 

autarquia executada tomasse as providências no sentido de proceder à 

implantação integral dos benefícios de aposentadoria por idade híbrida e 

da pensão por morte, em favor da exequente. Da sentença prolatada 

naqueles autos, foi interposto recurso de apelação pela autarquia 

executada, o qual foi distribuído no Sistema de Controle de Processo PJe 

de segunda instância sob o número 1019708-63.2019.4.01.9999, sendo 

que, até o presente momento, não foi proferida decisão acerca do juízo de 

admissibilidade do recurso. Diante disto, Recebo o pedido de execução 

provisória, considerando-se que estão presentes os requisitos previstos 

no art. 520 do CPC. Proceda-se à citação da autarquia executada, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, tome as providências necessárias no 

sentido de proceder à implementação do benefício da aposentadoria por 

idade híbrida em favor da exequente Geucina Nunes dos Santos. 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT, com o 

intuito de requisitar, no prazo de 5 (cinco) dias, a implantação do benefício 

previdenciário, nos termos desta decisão. Proceda-se a intimação da 

autarquia requerida, fazendo-se a advertência que o não-cumprimento da 

ordem judicial, no prazo mencionado, importará na majoração da multa 

apl icada.  Proceda-se à associação ao processo n . º 

1003160-68.2018.8.11.0045. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 

de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000876-19.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANILSON MARCELINO DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000876-19.2020.8.11.0045. Cite-se o executado para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, realize o pagamento integral da dívida, 

acrescida de juros, multa e demais encargos da mora, ou promova a 

garantia da ação executiva [art. 6.º e art. 8.º, ambos da Lei n.º 

6.830/1980]. Não subsistindo pagamento voluntário ou a indicação de 

bens, passíveis de garantir a execução, proceda-se à penhora e à 

avaliação de bens [art. 10 da Lei n.º 6.830/1980]. Concretizada a penhora, 

proceda-se: a) à intimação do exequente a respeito da efetivação do ato 

de constrição judicial; b) à intimação do executado para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, ofereça embargos à execução [art. 12 e art. 16, ambos da 
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Lei n.º 6.830/1980]. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de março de 2019. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000989-70.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA FURTADO CANTANHEDE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000989-70.2020.8.11.0045. Cite-se a executada para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, realize o pagamento integral da dívida, 

acrescida de juros, multa e demais encargos da mora, ou promova a 

garantia da ação executiva [art. 6.º e art. 8.º, ambos da Lei n.º 

6.830/1980]. Não subsistindo pagamento voluntário ou a indicação de 

bens, passíveis de garantir a execução, proceda-se à penhora e à 

avaliação de bens [art. 10 da Lei n.º 6.830/1980]. Concretizada a penhora, 

proceda-se: a) à intimação do exequente a respeito da efetivação do ato 

de constrição judicial; b) à intimação da executada para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, ofereça embargos à execução [art. 12 e art. 16, ambos da 

Lei n.º 6.830/1980]. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de março de 2019. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001047-73.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERCI ALBERTO DE MORAES BRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001047-73.2020.8.11.0045. Cite-se o executado para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, realize o pagamento integral da dívida, 

acrescida de juros, multa e demais encargos da mora, ou promova a 

garantia da ação executiva [art. 6.º e art. 8.º, ambos da Lei n.º 

6.830/1980]. Não subsistindo pagamento voluntário ou a indicação de 

bens, passíveis de garantir a execução, proceda-se à penhora e à 

avaliação de bens [art. 10 da Lei n.º 6.830/1980]. Concretizada a penhora, 

proceda-se: a) à intimação do exequente a respeito da efetivação do ato 

de constrição judicial; b) à intimação do executado para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, ofereça embargos à execução [art. 12 e art. 16, ambos da 

Lei n.º 6.830/1980]. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de março de 2019. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001018-23.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001018-23.2020.8.11.0045. Cite-se o executado para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, realize o pagamento integral da dívida, 

acrescida de juros, multa e demais encargos da mora, ou promova a 

garantia da ação executiva [art. 6.º e art. 8.º, ambos da Lei n.º 

6.830/1980]. Não subsistindo pagamento voluntário ou a indicação de 

bens, passíveis de garantir a execução, proceda-se à penhora e à 

avaliação de bens [art. 10 da Lei n.º 6.830/1980]. Concretizada a penhora, 

proceda-se: a) à intimação do exequente a respeito da efetivação do ato 

de constrição judicial; b) à intimação do executado para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, ofereça embargos à execução [art. 12 e art. 16, ambos da 

Lei n.º 6.830/1980]. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de março de 2019. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000742-89.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON LUIZ BALESTRIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000742-89.2020.8.11.0045. Proceda-se à citação do 

executado para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da 

dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponha à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 

em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no percentual 

correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se que, para a 

hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 

827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do Código de 

Processo Civil]. Expeça-se certidão premonitória, devendo o exequente 

providenciar sua averbação na forma do art. 799, inciso IX c/c o art. 828 e 

seus parágrafos, todos do Código de Processo Civil/2015. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 17 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002047-50.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA CASSIANE VARGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERI HARTMANN (REU)

Outros Interessados:

Fátima Dutra (TERCEIRO INTERESSADO)

Jair Jacir Drescher (TERCEIRO INTERESSADO)

Venessi Maria F. Jauer (TERCEIRO INTERESSADO)

Gilberto Bauer Sobrinho (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000668-35.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DA SILVA FRANCA (REQUERENTE)

ELISABETE MARIA DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

ELIANE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

CARMOSINA RIBEIRO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

SONIA MARIA DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

SIVALDO JERONIMO DA SILVA (REQUERENTE)

ORLANDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

LOURDES PEREIRA DA CHAGAS (REQUERENTE)

JEANE GUERRA SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000668-35.2020.8.11.0045. Considerando-se a natureza da 

obrigação jurídica (apuração de diferenças na conversão de vencimentos 
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para a URV) e com o objetivo de apurar, com grau mínimo de segurança, a 

existência e a quantificação do valor efetivamente devido, deflui-se que 

subsiste a necessidade de se promover a liquidação do julgado por 

arbitramento, conforme prevê a regra modelada no art. 509, inciso I do 

Código de Processo Civil/2015, pois a determinação do ‘quantum debeatur’ 

depende de conhecimento técnico específico. Defiro, portanto, o pedido de 

cumprimento de sentença e Determino que a apuração da existência e da 

quantificação do valor efetivamente devido se realize, mediante liquidação 

de sentença, por arbitramento. Com espeque no teor do art. 510 do Código 

de Processo Civil/2015, proceda-se à intimação das partes para que, no 

comum prazo de 15 (quinze) dias, apresentem pareceres e/ou 

documentos elucidativos para viabilizar a determinação da quantia efetiva 

devida. Após, venham os autos conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 

de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001988-62.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE REMPEL SCHNEIDER (EXECUTADO)

TARCISIO SCHNEIDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001988-62.2016.8.11.0045. Com fundamento no teor do art. 

9.º do Código de Processo Civil, intimem-se os executados, através do 

advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

acerca do pedido de conversão da ação em execução por quantia certa. 

Após, venham conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de março de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002788-85.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA STELLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA PERIN DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002788-85.2019.8.11.0045. Com fundamento no teor do art. 

437, §1º do Código de Processo Civil, determino a intimação da requerida 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre o conteúdo 

dos documentos juntados pela requerente nos eventos nº 24509500, 

24509502 e 24509508. Proceda-se também a intimação das partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de março de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002369-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RONALDO OLIVEIRA CRISTALDO 60790288168 (EXECUTADO)

EDER LUIZ BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

ANTONIO RONALDO OLIVEIRA CRISTALDO (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001033-89.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DEMORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVY DIAS MARQUES OAB - MS5828 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE DE COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001033-89.2020.811.0045. Intime-se o exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, deposite em Cartório o título de crédito, que 

instrui a demanda executiva. Após, proceda-se à citação do executado 

para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da dívida, das 

custas e despesas processuais [art. 829 do Código de Processo Civil] ou, 

no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, de depósito 

ou de caução, se oponha à execução, através de embargos de devedor 

[art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo Civil]. A ausência de 

pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, acarretará: a) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, § 1.º do Código 

de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador em cadastros 

de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de Processo Civil]. Arbitro 

honorários de advogado no percentual correspondente a 10% do valor 

total devido, registrando-se que, para a hipótese de pronto pagamento, a 

verba sofrerá redução pela metade [art. 827, paragrafo único do Código 

de Processo Civil]. Intime-se o executado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) 

prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês [art. 916 do Código de Processo Civil]. Expeça-se certidão 

premonitória, devendo o exequente providenciar sua averbação na forma 

do art. 799, inciso IX c/c o art. 828 e seus parágrafos, todos do Código de 

Processo Civil/2015. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001034-74.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR FERNANDO DA SILVA ALENCAR (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001034-74.2020.8.11.0045. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento da quantia 

em dinheiro descrita na inicial, acrescida de honorários de advogado no 

percentual de 5% do valor atribuído à causa [art. 701 do Código de 

Processo Civil], ou formule embargos à ação monitória [art. 702 do Código 

de Processo Civil]. O cumprimento espontâneo do mandado judicial 

isentará o réu do pagamento de custas do processo [art. 701, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. A ausência de pagamento e a 

não-apresentação de embargos à ação monitória produzirá a constituição, 

de pleno direito, de título executivo judicial, independentemente de qualquer 

tipo de formalidade [art. 701, § 2.º do Código de Processo Civil]. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 17 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001050-28.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ROYER VIDROS LTDA - ME (EXECUTADO)

FABIO ROYER (EXECUTADO)

MARLISE LUCIA BRAUN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001050-28.2020.8.11.0045. Proceda-se à citação dos 

executados para que, no prazo de 03 (três) dias, realizem a quitação da 

dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponham à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 

em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no percentual 

correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se que, para a 

hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 

827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Intimem-se os 

executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o 

crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

requeiram o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do 

Código de Processo Civil]. Expeça-se certidão premonitória, devendo o 

exequente providenciar sua averbação na forma do art. 799, inciso IX c/c 

o art. 828 e seus parágrafos, todos do Código de Processo Civil/2015. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de março de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1001218-30.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DO RIO VERDE CAMARA MUNICIPAL (ORDENADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta de Ordem n.º 1001218-30.2020.8.11.0045. Cumpra-se a ordem, 

servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas pertinentes, 

devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de estilo. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 17 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001266-86.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE TEREZINHA STUPAK (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ALBERTO GALERA OAB - SC40241 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO JUNIOR POLTRONIERI (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1001266-86.2020.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de março de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001382-29.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ZIEGLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001382-29.2019.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Importante registrar, inicialmente, que não restou demonstrado 

risco concreto de dano atual e iminente, condição necessária para a 

antecipação dos efeitos da tutela, haja vista que o auxílio-doença foi 

cessado em 10/04/2016, sem que o requerente tenha postulado na via 

administrativa a concessão/conversão do benefício. O longo período 

transcorrido, desde a cessação administrativa, aliado ao fato de que a 

incapacidade apesentada pelo autor é somente para trabalhos braçais 

(evento nº 29794084), fez desaparecer o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, situação que repele a concessão da 

excepcional antecipação de tutela, sem oportunizar o contraditório. 

Portanto Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que se 

expeça requisição de pagamento dos honorários do perito. Proceda-se à 

citação da autarquia requerida, acompanhada do laudo da perícia judicial, 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente proposta de acordo [art. 

1º, inciso II da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS], ou 

resposta/contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. A falta de 

contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de março de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000235-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ BASSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000235-36.2017.8.11.0045. Segundo a norma de regência, 

os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, 

pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a 

sentença nesta parte [art. 23 da Lei nº 8.906/94]. Isso significa dizer, 

portanto, que em se tratando de direito autônomo do advogado, a 

execução dos honorários sucumbenciais, seja em ação autônoma, seja 

por meio de cumprimento de sentença, inaugura uma nova relação jurídica 

processual entre advogado-exequente e o devedor-executado. Portanto, 

diante desta moldura, devido à existência de uma nova relação 

jurídica-processual, determino a intimação da parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas judiciais 

devidas [cnf.: Tabela B, item I c/c letra ‘a’, do Provimento nº 

11/2018-CGJ/TJMT]. A escrivania deverá promover a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 397 de 975



cumprimento de sentença, relativo ao valor dos honorários advocatícios, 

promovida por Bruno Vanderlei Advogados Associados contra João Luiz 

Basso. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005473-65.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA VIVIANE SCARATTI BOYASKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DALL ALBA OAB - MT20278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005473-65.2019.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, visto que já 

auferia o auxílio-doença (evento nº 25692254 - pág. 1) e o pedido de 

concessão do benefício foi indeferido unicamente porque houve parecer 

contrário da perícia médica realizada pelo INSS (evento nº 25692256 – 

pág. 1). Esmiuçando o acervo de informações engendradas, denota-se 

que a autora submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional 

da área médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que se constatou ser portadora de moléstias graves, 

diagnosticadas sob o CID10: M544, M53, M19, M79, G58, M76, M510, M25, 

e que está inapta ao exercício de sua atividade laboral, conforme 

demonstra o Laudo Pericial encartado no evento nº 29793670. Logo, 

nesse influxo de ideias, a princípio, está demonstrada, ainda que a título 

precário, a existência de moléstia que tornou a requerente incapaz para o 

exercício regular de suas atividades laborais habituais — circunstância 

que dá fundamento a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). 

De outro viés, em um segundo prisma de enfoque, considero que a 

requerente logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e 

recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr 

em risco o direito à concessão do benefício previdenciário (‘periculum in 

mora’). É que, o benefício previdenciário tem natureza jurídica 

eminentemente alimentar, de tal sorte que a requerente e a entidade 

familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para promover 

a sua própria sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas 

características intrínsecas da moléstia que a requerente suporta, não 

existem indícios de que dela venha convalescer rapidamente, o quê 

espelha a necessidade imperiosa de auferir rendimento mensal para que 

tenha condições de manter a sua própria subsistência e de sua família. 

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do 

direito invocado — caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de restabelecer o 

auxílio-doença à autora , dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, 

devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da 

manutenção do benefício, a pedido da autora, dentro do prazo de 120 

(cento e vinte) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Expeça-se 

ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para que tome as 

providências necessárias no sentido de implantar o benefício à autora. 

Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que se 

expeça requisição de pagamento dos honorários do perito. Proceda-se à 

citação da autarquia requerida, acompanhada do laudo da perícia judicial, 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente proposta de acordo [art. 

1º, inciso II da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS], ou 

resposta/contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. A falta de 

contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de março de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001367-26.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001367-26.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados médicos 

elaborados em momento anterior a data da realização da perícia 

administrativa ou em atestados particulares. E do material cognitivo 

engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra de 

dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

Relego a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. Com espeque no teor do 

art. 1º da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, 

desde logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque 

[CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com], que deverá ser 

contatado, via e-mail, a fim de que informe data, hora e local para 

realização da perícia. Com as informações, intime-se a parte autora, 

através do advogado constituído, via DJe, para que compareça à perícia 

agendada, a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) ao exame 

médico. Intimem-se as partes litigantes para, caso queiram, apresentar 

quesitos, indicar assistentes técnicos e arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 

§ 1.° do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e os quesitos unificados 

previstos no Anexo da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, a 

seguir expostos, a serem respondidos pelos ‘expert’. I – DADOS GERAIS 

DO PROCESSO: a) Número do processo b) Juizado/Vara II – DADOS 

GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) 

Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 

técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV – 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V – EXAME 

CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA: a) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. d) 
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Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem arcados pela Justiça 

Federal. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Tão logo apresentado o laudo pericial, 

voltem os autos conclusos para deliberação. Concedo à parte requerente 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 17 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001379-40.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA INES KERN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT15079-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001379-40.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que subsistem evidências que demonstram que a requerente, 

devido à consumação de negócio jurídico com a empresa requerida e, 

posteriormente, a existência de mora contratual, teve o seu nome levado a 

protesto (ID n.º 30202940). Do exame do processo, é possível divisar 

também que a requerente objetiva realizar o pagamento em consignação 

da totalidade da dívida, acrescida dos encargos de mora. Portanto, diante 

desta perspectiva, através de um juízo de convicção de natureza 

provisória e precária, deduz-se que a manutenção do protesto em nome 

da autora, logo após a realização do pagamento em consignação, se 

revela como medida irregular, o quê dá vigor à plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, entendo que a autora logrou 

êxito em expor situação pontual que tenha o condão de dar azo e 

recomendar que o perigo na demora da prestação jurisdicional possa pôr 

ainda mais em risco o seu, alegado, direito de proteção a privacidade [art. 

5.º, inciso X da CRFB/88; Lei Complementar n.º 105/2001], o direito de 

acesso, retificação e complementação de suas informações [art. 5.º, 

inciso XXXIII da CRFB/88; Lei n.º 9.507/1998] e de defesa da dignidade da 

pessoa humana [art. 3.º, inciso III da CRFB/88] (‘periculum in mora’), o quê, 

a toda evidência, pode pôr em risco a ineficácia do provimento principal 

perseguido. É que, a permanência de protesto do nome da autora, sem 

sombra de dúvidas, pode acarretar intensa depreciação ao seu conceito 

de crédito, sendo acoimado com a pecha de má pagadora, de tal sorte a 

motivar enormes efeitos negativos, os quais não podem ser dilatados até o 

julgamento final da lide. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de tutela 

de urgência, para o fim de: a) Autorizar a realização do depósito judicial da 

totalidade da dívida, acrescida dos encargos de mora; b) logo após a 

realização do pagamento em consignação, Determinar a expedição de 

ofício ao Cartório do 2.º Ofício desta Comarca para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova a suspensão dos efeitos do protesto, no que tange 

exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo. 

Determino a expedição de guia para depósito da quantia pela requerente, a 

ser efetivado no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito [art. 542, inciso I e parágrafo único do Código de 

Processo Civil]. Proceda-se a citação da empresa requerida para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, levante o depósito ou ofereça contestação [art. 

542, inciso II do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da 

contestação, será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de 

recebimento ou do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, 

inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação 

acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. 

Concedo à requerente o benefício da justiça gratuita. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 17 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001259-94.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENANCIR SANTANA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001259-94.2020.8.11.0045. Para a viabilidade do 

requerimento de tutela de urgência, que objetiva a busca e apreensão de 

veículo alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da 

existência de contrato de mútuo, gravado com cláusula de alienação 

fiduciária, e da mora contratual, que desponta como consequência direta 

da ausência de pagamento da prestação na data pré-fixada de 

vencimento (mora ‘ex re’) e se manifesta por intermédio da demonstração 

de concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do 

título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula 

n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça]. Pois bem. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que as 

partes litigantes celebraram contrato de financiamento, garantido com 
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cláusula de alienação fiduciária de bem (evento nº 30036427 – pág. 1/5) e 

que o requerido, devidamente notificado para fins de satisfazer a 

obrigação, deixou de efetivar a liquidação da dívida (evento nº 30036428 – 

pág. 1/3. Portanto, diante desta perspectiva, como forma de promover a 

preservação de direitos, e demonstrada a plausibilidade do direito (‘fumus 

boni iuris’), que se configura com a comprovação da existência do 

contrato de mútuo e do inadimplemento contratual e, também, o perigo de 

dano e o risco ao resultado útil do processo (‘periculum in mora’), 

considero que a concessão do pedido de tutela de urgência é medida que 

se impõe. Ante o exposto, Defiro o requerimento de tutela de urgência, 

para o fim de Determinar a busca e apreensão do veículo Chevrolet/Cobalt 

1.4 LT, cor prata, ano/modelo 2013/2014, placa OQO-9645, em nome de 

Benacir Santana de Moraes. Nomeio, para o efeito de exercer o ‘múnus’ de 

depositário judicial do bem, o representante legal da instituição financeira 

requerente. Lavre-se o termo de compromisso de depositário judicial. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão. Proceda-se à citação do réu 

para que: a) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da 

medida liminar, requeira a purgação da mora, realizando o pagamento 

integral da dívida, que deve compreender o pagamento das prestações 

vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos legais [art. 3.º, §§ 1.º e 

2.º do Decreto-lei n.º 911/1969], das custas judiciais e dos honorários de 

advogado, arbitrados em 10% sobre o valor da causa; b) no prazo de 15 

(quinze) dias, contabilizados da execução da medida liminar, apresente 

contestação [art. 3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969]. A 

ausência de contestação acarretará em revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001154-20.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313-O (ADVOGADO(A))

EMERSON UDSON LEITE XAVIER OAB - MT27015/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001154-20.2020.8.11.0045. Compulsando os autos, 

verifica-se que a presente demanda foi distribuída erroneamente para este 

Juízo, pois a petição inicial foi endereçada ao Juízo da 6.ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, visto que se trata de cumprimento de 

sentença prolatada no processo nº 22204-32.2014.811.0045, Cód: 

101463. Diante disto, Determino a remessa deste processo ao Juízo da 6.ª 

Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que detém 

competência para apreciar a matéria da demanda [art. 516, inciso II do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de março de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002085-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES DOS SANTOS FOCHEZATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARAMORI COMERCIO DE CAMINHOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002085-91.2018.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: 

a) a existência/inexistência dos vícios/defeitos, no motor do caminhão e 

seus componentes, nas condições descritas na petição inicial; b) a 

presença dos requisitos que justificam a imposição da responsabilidade 

civil da ré; c) a existência e quantificação de prejuízos, morais e materiais, 

experimentados pelo requerente; d) a pré-existência de reclamação, 

externada pelo consumidor/requerente, perante a empresa 

fornecedora/requerida. Consistem questões de direito relevante: a) a 

relação de causalidade, traçada entre os problemas mecânicos do 

caminhão e os prejuízos suportados pelo requerente; b) existência dos 

requisitos da responsabilidade civil, dos danos e a sua quantificação; c) a 

configuração da decadência. Provas deferidas: com lastro no conteúdo 

normativo do art. 385 e do art. 442, ambos do Código de Processo Civil, 

penso que a prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal das 

partes, se consolida como mecanismo decisivo tendente a viabilizar a 

integração e complementação da prova material/documental anexada no 

processo. Considero, também, que a realização de exame pericial 

revela-se como meio imprescindível para verificar as condições 

mecânicas do veículo objeto da lide. Diante desta perspectiva, Defiro a 

produção da prova testemunhal, a coleta do depoimento pessoal da 

requerente e a prova pericial médica. Nomeio, para exercer a função de 

perito, o profissional Gustavo Nuss, para proceder ao exame, o qual 

deverá ser intimado para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

proposta de honorários e indique data, local e horário para a realização 

dos trabalhos. Com lastro no conteúdo normativo do art. 95 do Código de 

Processo Civil, dado ao fato de que a produção da prova pericial foi 

requerida pela empresa ré, estabeleço que as despesas da remuneração 

do ‘expert’ deverão ser integralizadas pela parte requerida. Tão logo 

apresentada a pretensão honorária, intime-se a requerida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, promova o depósito do valor dos honorários. 

Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo 

de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que 

justificada a necessidade. Com espeque no teor do art. 465, § 1.º do 

Código de Processo Civil, determino que seja procedida à intimação das 

partes litigantes para que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos. Distribuição do 

ônus da prova. O ônus da prova deverá prestar reverência à regra 

prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 17 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001359-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA CRUZ PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERLISE MARCHIORI OAB - MT20014/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

PADDOCK DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KIYOSHI TAMOTO SEKINE OAB - SP33505 (ADVOGADO(A))

FLAVIO TAKASHI KANAOKA OAB - SP281813 (ADVOGADO(A))

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT13216-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA BRANDAO CANCADO OAB - MT14488-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001359-20.2018.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: 

a) a existência/inexistência dos vícios/defeitos, no motor da motocicleta, 

nas condições descritas na petição inicial; b) a presença dos requisitos 
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que justificam a imposição da responsabilidade civil das rés; c) a 

existência e quantificação de prejuízos, morais e materiais, 

experimentados pelo requerente; d) o fato de o autor possuir condições 

para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do seu próprio 

sustento. Consistem questões de direito relevante: a) a relação de 

causalidade, traçada entre os problemas mecânicos da motocicleta e os 

prejuízos suportados pelo requerente; b) existência dos requisitos da 

responsabilidade civil, dos danos e a sua quantificação; c) o direito à 

obtenção, por parte do autor, do beneficio da assistência judiciária 

gratuita. Provas deferidas: com lastro no conteúdo normativo do art. 385 e 

do art. 442, ambos do Código de Processo Civil, penso que a prova 

testemunhal e a coleta do depoimento pessoal das partes, se consolida 

como mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e 

complementação da prova material/documental anexada no processo. 

Considero, também, que a realização de exame pericial revela-se como 

meio imprescindível para verificar as condições mecânicas da motocicleta 

objeto da lide. Diante desta perspectiva, Defiro a produção da prova 

testemunhal, a coleta do depoimento pessoal das partes e a prova pericial 

mecânica. Nomeio, para exercer a função de perito, o profissional 

Gustavo Nuss, para proceder ao exame, o qual deverá ser intimado para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente proposta de honorários e 

indique data, local e horário para a realização dos trabalhos. Com lastro no 

conteúdo normativo do art. 95 do Código de Processo Civil, dado ao fato 

de que a produção da prova pericial foi requerida pelas empresas rés, e 

diante da condição de vulnerabilidade técnico-informativa do requerente, 

que impõe fundadas dificuldades, no plano prático, para o fim de provar o 

fato constitutivo do direito, estabeleço que as despesas da remuneração 

do ‘expert’ deverão ser integralizadas ‘pro rata’ pelas requeridas. Tão logo 

apresentada a pretensão honorária, intimem-se as requeridas para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promovam o depósito do valor dos honorários. 

Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo 

de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que 

justificada a necessidade. Intimem-se as partes litigantes para que, caso 

queiram, arguam o impedimento ou suspeição do perito, apresentem 

quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias 

[art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil]. Determino também, o 

desentranhamento do documento juntado pelo autor na réplica e, 

consequentemente, o cancelamento do registro do evento n.º 17038916 

do sistema PJe. É que a produção da prova documental deve se 

materializar quando do ajuizamento da petição inicial ou na contestação e, 

excepcionalmente, após a superação da fase postulatória, quando 

surgirem documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou que 

tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior [art. 434 e art. 

435, ambos do Código de Processo Civil/2015]. Na hipótese concreta, o 

documento, que se objetiva juntar ao processo, não se constitui, 

propriamente, como novos, visto que o requerente já tinha pleno 

conhecimento de sua existência no momento da propositura da ação, não 

lançando mão dele oportunamente. Determino ainda, a intimação do autor 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente cópia de sua última 

declaração de imposto de renda. Distribuição do ônus da prova. O ônus da 

prova deverá prestar reverência à regra prevista no art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002115-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENDER & BENDER LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002115-63.2017.8.11.0045. Para o efeito de concessão da 

medida cautelar de arresto de bens, subsiste a necessidade de ultimação 

da tentativa infrutífera de citação do executado ou de comprovação de 

que o devedor desenvolva atos que objetivem atingir a insolvência civil ou 

frustrar o direito de credores. A jurisprudência do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça consolidou esta ideia e autoriza a execução do arresto 

prévio, na modalidade on-line, quando frustrada a tentativa de localização 

do executado para citação, ao prescrever que “admite-se o arresto de 

dinheiro, via Sistema Bacenjud, nos próprios autos da execução, se 

preenchidos os requisitos legais previstos no art. 653 (existência de bens 

e não localização do devedor) ou no art. 813 (demonstração de perigo de 

lesão grave ou de difícil reparação), ambos do CPC/73. Em relação ao 

arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de 

que trata o art. 653 do CPC/73, tal medida visa assegurar a efetivação de 

futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o 

executado não ser encontrado para citação. Assim, desde que frustrada 

a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto executivo 

de seus bens. Precedentes do STJ” [STJ, AgRg no AREsp n.º 555.536/PA, 

2.ª Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 19/05/2016]. No caso em tela, 

porém, não se tratar de execução de título executivo extrajudicial, mas de 

demanda que tramita sob o procedimento monitório, e até o momento não 

há suspeita de ocultação por parte do réu, para justificar a concessão da 

tutela de urgência de natureza cautelar, haja vista o teor da certidão do 

oficial de justiça encartada no evento nº 23488973 - pág. 3. Ademais, 

compulsando os elementos informativos do processo, não se vislumbra 

risco concreto de dano atual e iminente, condição necessária para a 

antecipação dos efeitos da tutela, na medida em que a inadimplência 

remonta ao início do ano de 2016, sem que a parte credora tenha tomado 

qualquer providência para receber o crédito até o ajuizamento da ação. 

Portanto, INDEFIRO o pedido de arresto prévio. Intime-se a requerente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do processo. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de março de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANO DOS 

SANTOS FIALHO PROCESSO n. 1001331-86.2017.8.11.0045 Valor da 

causa: R$ 3.748,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: ELIANE BRITES DA SILVA POLO PASSIVO: Nome: ELIEUSO 

WILLIAN PEREIRA DA SILVA CURADOR: Nome: ELIANE BRITES DA SILVA 

Endereço: Rua Anita Garibalde, 1541-S, Parque das Araras, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTERDITADO: Nome: ELIEUSO WILLIAN 

PEREIRA DA SILVA Endereço: Rua Anita Garibalde, 1541-S, Parque das 

Araras, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 FINALIDADE: DAR 

PUBLICIDADE à interdição decretada na r. sentença proferida nos autos 

supracitados, abaixo transcrita, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

c o r p o  d e s t e  d o c u m e n t o  S E N T E N Ç A :  P r o c e s s o  n . º 

1001331-86.2017.8.11.0045.Eliane Brites da Silva, devidamente 

qualificada, propôs Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória 

em desfavor de Elieuso Willian Pereira da Silva, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que o requerido é pessoa portadora de debilidade 

que o impede de reger, por si, os atos da vida civil. Pugnou, ao final, pela 

procedência do pedido para o fim de ser decretada a interdição do 

requerido. Foi deferida a curatela provisória e procedida à citação e ao 

interrogatório do requerido. A Defensoria Pública, nomeada para atuar na 

condição de curador especial do curatelando, apresentou impugnação 

sustentando a necessidade de realização de perícia técnica. Postulou, ao 

final, pela parcial procedência da demanda, fixando-se a extensão da 

curatela à prática de atos de conteúdo patrimonial e negocial. Foi 

procedida à realização de perícia médica (evento nº 9839857) e avaliação 

psicossocial (evento nº 9742154). Encerrada a instrução, as partes 

apresentaram memoriais escritos reiterando seus pedidos (eventos nº 

10455224 e nº 10455224). O Ministério Público, com vista, manifestou-se 

pela procedência da ação (evento nº 11823628). Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não 

existem preliminares a serem analisadas, e, como bem se nota, os ditames 

processuais foram observados não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, superadas tais questões, 

passo a analisar a questão de fundo da demanda. Primeiramente, 

perquirindo pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

vislumbro que a questão foi, de forma satisfatória, solucionada pelo laudo 

médico pericial elaborado (evento nº 9839857), que dá conta de que o 

requerido apresenta doença mental grave, diagnosticada sob o CID S099 e 

T909, e que o mesmo apresenta incapacidade total e permanente para a 

prática dos atos da vida civil. Além disso, na ação de cobrança do seguro 

DPVAT, foi realizada perícia médica com o requerido (evento nº 9116670), 
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a qual corrobora o resultado da prova pericial levada a efeito na presente 

demanda, de forma a atestar, estreme de dúvidas, que o interditando 

apresenta quadro clínico que conduz à conclusão de que não reúne o 

discernimento necessário para a realização dos atos da vida civil, de tal 

sorte a caracterizar-se como relativamente incapaz [art. 4.º, inciso III do 

Código Civil], considero que a decretação da curatela é medida que se 

impõe. Quanto ao alcance da curatela, importa registrar, por oportuno, que 

o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto n.º 6.949/2009 – e, 

portanto, tem status equivalente ao de emenda constitucional [art. 5º, § 3.º 

da CRFB/88] –, tendo assumido o propósito de assegurar e promover o 

pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 

das pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por 

causa de sua deficiência [art. 1.º], reconhecendo que as pessoas com 

deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as 

demais pessoas em todos os aspectos da vida [art. 12.2]. Em função 

dessa igualdade quanto ao gozo da capacidade legal, foi promulgado o 

Estatuto da Pessoa Com Deficiência – Lei n.º 13.146/2015 –, que alterou o 

disposto no art. 3.º do Código Civil – Lei n.º 10.406/2002 –, limitando a 

hipótese de incapacidade civil absoluta apenas aos menores de 16 anos, 

ou seja, ao critério etário, afastando as situações de deficiência. Vale 

ressaltar, ainda, que o art. 85 da Lei n.º 13.146/15, estabeleceu, 

expressamente, que a curatela afetará tão somente os atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial, assegurando à pessoa 

com deficiência o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 

privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto [§ 1º]. Todavia, 

não se pode olvidar que a adequação da capacidade de absoluta para 

relativa – nas hipóteses que se enquadrem no art. 4º do Código Civil – ao 

mesmo tempo em que amplia as possibilidades de exercício dos direitos e 

deveres inerentes à personalidade jurídica pelo portador de deficiência, 

não deve implicar em mecanismo de abandono e desamparo à pessoa que 

não possa exprimir validamente a sua vontade. Nesse aspecto, aliás, tanto 

a Convenção de status constitucional [art. 12.4], quanto o Estatuto da 

Pessoa Com Deficiência [art. 84, §3º], estabelecem a possibilidade de 

aplicação de medidas assecuratórias ao exercício da capacidade legal 

conforme as necessidades de cada caso concreto, de maneira que o 

ordenamento jurídico não deixa ao desamparo as pessoas portadoras de 

deficiência, ainda que agora as classifique como relativamente capazes 

[art. 4º, inciso III do Código Civil]. Portanto, diante desta moldura, 

levando-se em consideração o caso concreto, em que restou fartamente 

demonstrado que o requerido ostenta quadro clínico que o obstaculiza 

e/ou incapacita de, só por si, administrar e reger, na sua plenitude, suas 

atividades cotidianas da vida civil, entendo que o alcance da curatela deve 

envolver os atos de conteúdo patrimonial e negocial, o direito ao voto – em 

razão da ausência total de discernimento – bem como o gerenciamento do 

tratamento de saúde do curatelado. Como curadora definitiva de Elieuso 

Willian Pereira da Silva deve ser nomeada a requerente Eliane Brites da 

Silva, mãe do requerido, a qual vem dispensando os cuidados necessários 

ao interditando, conforme se observa do teor do estudo social encartado 

no evento nº 9742154. Dispenso a curadora da prestação de contas a 

cada ano, embora exigida pela legislação de regência [art. 84, § 4º da Lei 

nº 13.146/2015], haja vista a inexistência de bens imóveis em nome do 

interditando (evento nº 9374291) e a modesta situação financeira da 

família (evento nº 9742154), sendo dedutível que eventual benefício 

previdenciário será totalmente despendido na sua própria subsistência. 

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos 

que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com 

a que se encontra sob enfoque: "APELAÇÃO. INTERDIÇÃO. OBRIGAÇÃO 

DO CURADOR EM PRESTAR CONTAS. DISPENSA. Desnecessária a 

imposição de prestação de contas periódica, ante ao fato da interditada 

não possuir bens, nem renda expressiva, e a curatela ser exercida pelo 

mãe. A prestação de contas visa à proteção dos bens dos incapazes no 

presente caso sua imposição só tornaria ainda mais penoso o difícil 

encargo da mãe. Apelação desprovida." (TJRS, Apelação Cível Nº 

70074797176, Sétima Câmara Cível, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado 

em 12/12/2017). "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRESTAÇÃO 

ANUAL DE CONTAS PELO CURADOR. MEDIDA EXCEPCIONALMENTE 

DESNECESSÁRIA. INTERDITADO QUE NÃO DETÉM PATRIMÔNIO E CUJA 

RENDA ESTÁ LIMITADA A UM SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL, DESTINADA, 

CERTAMENTE, PARA SATISFAÇÃO DE SUAS NECESSIDADES. APELO 

PROVIDO." (TJRS, Apelação Cível Nº 70072220692, Sétima Câmara Cível, 

Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 31/05/2017). Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por Eliane 

Brites da Silva em desfavor de Elieuso Willian Pereira da Silva, para o fim 

de: a) Decretar a curatela do requerido, Elieuso Willian Pereira da Silva, 

declarando-o relativamente incapaz de exercer, pessoalmente, os atos da 

vida civil, na forma do art. 4.º, inciso III e art. 1.767, inciso I, ambos do 

Código Civil de 2002; b) Fixar os limites da curatela, nos termos do art. 

755, inciso I, do Código de Processo Civil, à prática de atos de conteúdo 

patrimonial e negocial, bem como ao gerenciamento do tratamento de 

saúde do curatelado; c) Confirmar a curatela provisória precedentemente 

concedida e, como corolário, nomear-lhe curadora definitiva a requerente 

Eliane Brites da Silva, forte no art. 1.775, § 3.º do Código Civil, mediante a 

confecção de termo de compromisso nos autos; d) Determinar a extração 

de ofício, remetendo-o ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para 

suspensão dos direitos políticos do curatelado; e e) Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Proceda-se à inscrição do 

presente veredicto no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e à 

sua publicação, tanto na imprensa local, quanto no órgão oficial, por 03 

(três) oportunidades, dentro do intervalo de 10 (dez) dias, também como 

no sítio do Tribunal e na plataforma de edital do CNJ por 06 (seis) meses, 

na forma do art. 9.º, inciso III do Código Civil e art. 755, § 3.º do Código de 

Processo Civil. Preclusa a presente decisão, expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil para averbação. Considerando-se que se 

exauriu sem impugnação, o prazo de manifestação das partes sobre o 

teor do laudo pericial, Determino que se expeça requisição de pequeno 

valor, com o intuito de proceder ao pagamento dos honorários do perito. 

Intime-se o Estado de Mato Grosso. Custas processuais pela parte autora, 

ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, devido à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 10 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUILHERME 

PEREIRA DIAS, digitei. LUCAS DO RIO VERDE, 28 de fevereiro de 2020. 

Guilherme Pereira Dias (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

4ª Vara

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128368 Nr: 4725-55.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITON TEIXEIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDITON TEIXEIRA DE SOUSA, Filiação: 

Maria Teixeira de Sousa e Raimundo de Jesus Goulart de Sousa, data de 

nascimento: 29/07/1990, brasileiro(a), natural de Castanhal-PR, casado(a), 

operador de produção, Telefone (65) 8432-9781. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotora de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 544/2016, oferecer DENÚNCIA em desfavor de EDITON TEIXEIRA 

DE SOUZA, no dia 26 de junho de 2016,por volta das 21hrs 50min, pela 

rua jaspe bairro Tessele Junior, nesta cidade o denunciado EDITON 

TEIXEIRA DE SOUZA, conduzia veículo automotor com capacidade 
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psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ante expostos o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENÚNCIA EDITON TEIXEIRA 

DE SOUZA, supraqualificado, como incurso no art. 306, lei Federal 

nº9.503, 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro. Lucas do 

Rio Verde/MT, 27 de setembro de 2016, Promotora de Justiça Caio Marcio 

Loureiro

Despacho: Vistos etc.,1 - Recebo a denúncia na forma em que foi posta 

em Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código 

de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do 

artigo 395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no 

fato da peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2 - Cite-se o acusado e intime-o para 

comparecer a audiência de Suspensão Condicional do Processo que 

designo para o dia 04 de julho de 2017, às 15h:00min, devendo 

comparecer na presente audiência acompanhado de advogado, pois, caso 

não compareça acompanhado de defensor constituído será lhe nomeado o 

ilustre Defensor Público que oficia nesta Comarca. 3 – INDEFIRO o pedido, 

veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição de 

informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito de 

obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de dominus litis e atuando na defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a 

prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice. 4 – Comunique-se do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, 

inciso III, da CNGC/MT). 5 – Dê ciência ao Ministério Público.6 - Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 26 de fevereiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90581 Nr: 4476-12.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO LOBATO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTIANO LOBATO MENDONÇA, Cpf: 

69015600287, Rg: 2921962, Filiação: Filismina Lobato Mendonça, data de 

nascimento: 11/12/1973, brasileiro(a), natural de Belém-PR, casado(a), 

servente de pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotora de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 4476-12.2013.811.0045, oferecer DENÚNCIA, em face de 

CRISTIANO LOBATO MENDOÇA, EPITETADO “para”, consta nos autos do 

I.P policial incluso que, aos 10 de novembro de 2012, em horário não 

especificado, na rua Berilo,nº1363-N, bairro Tessele Júnior, nesta urbe, o 

denunciado CRISTIANO LOBATO MENDOÇA. Tentou apropriar-se de 

alheias móveis das quais detinha posse em razão do emprego, 

consistente em 01 (uma) cama de casal, marca Guaratuba Gazim. 01,(um) 

fogão d gás, marca Muller, 01 (uma) pia com balcão aglomerado, 01 (uma) 

mesa marca Fabone, 04 (quatro) cadeiras com assento estofado e 01 

(um) botijão de gás, fato que não se consumou por circunstâncias alheias 

à vontade do agente .Ante o exposto, o denunciado CRISTIANO LOBATO 

MENDOÇA teve sua conduta incursa no art.168, § 1º, inciso III C/C 

ART.14,inciso II, ambos do CP. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de março de 

2018. Promotora de Justiça, Anízia Tojal Serra Dantas,”

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Cite-se o acusado e intime-o para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o 

denunciado, se o mesmo possui advogado constituído, e caso não 

possuir, se tem condições de constituir advogado. Caso o denunciado não 

apresente a resposta no prazo legal ou não constitua Defensor ou informe 

não possuir condições de constituir advogado, nomeio desde já para a 

defesa do mesmo o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, 

devendo ser intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à 

acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações 

da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo 

o caso de citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já 

ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).3. INDEFIRO o 

pedido, veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição 

de informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito 

de obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de dominus litis e atuando na defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a 

prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice. 4. Comunique-se do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, 

inciso IV, da CNGC/MT).5. Dê ciência ao Ministério Público.6. Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 26 de fevereiro de 2020
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Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140916 Nr: 3962-20.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLAN WASHINGTON FELIPE GOMES, JAIR 

QUEVEDO, VANESSA CRISTINA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANESSA CRISTINA SAMPAIO, Cpf: 

08795016937, Filiação: Maria Cristina de Almeida e Silvio de Almeida, data 

de nascimento: 03/08/1986, brasileiro(a), natural de Londrina-MT, 

casado(a), empresaria. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotora de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 3962-20.2017.811.0045, oferecer DENÚNCIA, em face de 

Vanessa Cristina Sampaio, consta nos autos que, no dia 02 DE JUNHO DE 

2017, durante o período noturno, nas imediações do local conhecido como 

“chácara bom Jesus”, nesta urbe VANESSA CRISTINA SAMPAIO E JAIR 

QUEVEDO E DARLAN WASHINGTON FELIPE GOMES, em concurso de 

agentes com terceiros ainda não identificados, agindo com inequívoco 

animus necandi , tentaram matar ,mediante recurso que dificultou a defesa 

da vitima o sr. JOSE ROBERTO FERRAZ DE LIMA, fato que não se 

consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. Ante 

expostos, os denunciados VANESSA CRISTINA SAMPAIO E DARLAN 

WASHINGTON FELIPE GOMES, tiveram condutas incursas no art.121,§2º 

inciso IV C/C art.14,inciso II ambos do CP.” Lucas do Rio Verde/MT,09 DE 

MARÇO DE 2018,Promotora de Justiça, Anízia Tojal Serra Dantas

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Citem-se os acusados e intime-os para 

responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar 

aos denunciados, se os mesmos possuem advogado constituído, e caso 

não possuam, se tem condições de constituir advogado. Caso os 

denunciados não apresentem a resposta no prazo legal ou não constituam 

Defensor ou informem não possuírem condições de constituir advogado, 

nomeio desde já para a defesa dos mesmos o ilustre Defensor Público que 

oficia nesta Vara, devendo ser intimado da nomeação bem como para 

oferecer resposta à acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do 

CPP, com as alterações da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para 

citação pessoal e nem sendo o caso de citação por hora certa (art. 362, 

do CPP), fica desde já ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, 

§1°, CPP).3. INDEFIRO o pedido, veiculado por parte do Ministério Público, 

que objetiva a requisição de informações, dirigidas à órgãos/repartições 

públicas, com o propósito de obter folha/certidão de antecedentes 

criminais em nome dos réus, salvo os referentes à esta Vara. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de dominus litis e atuando na defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a 

prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice.3. Comunique-se do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, 

inciso III, da CNGC/MT).4. Após, venham-me os autos conclusos.5. Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 26 de fevereiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147146 Nr: 7667-26.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL VINICIUS RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAPHAEL VINICIUS RONDON, Cpf: 

03310996166, Rg: 2167973-8, Filiação: Ivone Rondon, data de nascimento: 

28/02/1997, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, solteiro(a), (65) 9 

8401-0846. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotora de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 816/2017,oferecer DENÚNCIA em desfavor de RAPHAEL 

VINICIUS RONDON, Brasileiro, solteiro, natural de Cáceres/MT, nascido em 

28/12/1997, filiação: Ivone Rondon, pela pratica do seguinte fato delituoso: 

Consta nos autos do I.P. incluso que, aos 13 de setembro de 2017, por 

volta das 00hrs 08min, av. Rio Grande do Sul, bairro pioneiro, nesta urbe, 

o denunciado RAPHAEL VINICIUS RONDON, conduziu veículo automotor 

com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, 

bem como sem possuir permissão ou habilitação para dirigir .Ante exposto, 

o denunciado RAPHAEL VINICIUS RONDON, teve sua conduta incursa no 

art.306 c/c 298,III, (Código Brasileira de Trânsito), razão pela qual O 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer que, uma vez recebida 

e autuada esta denúncia,seja instaurado o devido processo legal, 

prosseguindo-se com feito até ulterior Sentença Condenatória .”LUCAS 

DO RIO VERDE/MT,15 DE FEVEREIRO DE 2018, PROMOTOR DE JUSTIÇA 

MÁRCIO SCHIMITI CHUEIRE

Despacho: Vistos etc.,1 - Recebo a denúncia na forma em que foi posta 

em Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código 

de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do 

artigo 395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no 

fato da peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 
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para o exercício da ação penal. 2 - Cite-se o acusado e intime-o para 

comparecer a audiência de Suspensão Condicional do Processo que 

designo para o dia 04 de julho de 2018, às 13h00min, devendo 

comparecer na presente audiência acompanhado de advogado, pois, caso 

não compareça acompanhado de defensor constituído será lhe nomeado o 

ilustre Defensor Público que oficia nesta Comarca. 3 – Comunique-se do 

recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, 

quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se originou o inquérito, 

bem como alimente-se o banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso III, da CNGC/MT). 4 – Dê 

ciência ao Ministério Público.5 - Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 27 de fevereiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149642 Nr: 9447-98.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDY BASTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JURANDY BASTOS DE OLIVEIRA, Rg: 

15051527, Filiação: Izltina Maria de Jesus Bastos e Jose Bispo Celestino 

de Oliveira, data de nascimento: 13/08/1976, brasileiro(a), natural de 

Ipira-BA, casado(a), gari. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotora de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 902/2017,oferecer DENÚNCIA em desfavor de JURANDIR 

BASTOS DE OLIVEIRA, Brasileiro, solteiro, natural de Ipirá/BA, nascido em 

13/08/1976, filiação: Jose Bispo Celestino de Oliveira e Izaltina Maria de 

Jesus Bastos, pela pratica do seguinte fato delituoso: Consta nos autos do 

I.P. incluso que, aos 14 de outubro de 2017, por volta das 15hrs 00min, 

Rua São Carlos,nº432-E bairro rio verde, nesta urbe, o denunciado , 

JURANDIR BASTOS DE OLIVEIRA subtraiu para si, coisas alheias móveis, 

consistentes em uma motocicleta “Honda CG15 FAN ESDI” ano 2010,cor 

preta placa O.B.A8586, avaliada em R$5.794,00, um aparelho celular, 

marca “LG’, a quantia de R$50,00 reais em moeda corrente além de 

produtos alimentícios, costa ainda 14 de outubro de 2017, por volta das 17 

hrs0 min. Na av. Para, nesta urbe o denunciado JURANDIR BASTOS DE 

OLIVEIRA, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool, Ante exposto, o denunciado 

JURANDIR BASTOS DE OLIVEIRA, teve sua conduta incursa no art.306 c/c 

298,III, (Código Brasileira de Trânsito), art.155,caput, do CP razão pela qual 

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer que, uma vez 

recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo 

legal, prosseguindo-se com feito até ulterior Sentença Condenatória 

.”LUCAS DO RIO VERDE/MT,27 DE FEVEREIRO DE 2018, PROMOTOR DE 

JUSTIÇA MÁRCIO SCHIMITI CHUEIRE

Despacho: Vistos etc.,1 – Recebo a denúncia na forma em que foi posta 

em Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código 

de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do 

artigo 395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no 

fato da peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2 – Cite-se o acusado e intime-o para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o 

denunciado, se o mesmo possui advogado constituído, e caso não 

possuir, se tem condições de constituir advogado. Caso o denunciado não 

apresente a resposta no prazo legal ou não constitua Defensor ou informe 

não possuir condições de constituir advogado, nomeio desde já para a 

defesa do mesmo o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, 

devendo ser intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à 

acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações 

da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo 

o caso de citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já 

ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).3 – 

Comunique-se do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como alimente-se o banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso IV, da 

CNGC/MT).4– Dê ciência ao Ministério Público.5 - Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 27 de fevereiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117258 Nr: 7970-11.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO CASTRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EXPEDITO CASTRO DA SILVA, Cpf: 

00223908126, Rg: 2190276-3, Filiação: Maria do Socorro de Castro e 

Izamar Marques da Silva, data de nascimento: 11/06/1982, brasileiro(a), 

natural de Marabá-MA, solteiro(a), pedreiro, Telefone 65 96000632. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE EM PARTE a Peça Inicial Acusatória, para CONDENAR o 

acusado EXPEDITO CASTRO DA SILVA, como incurso no crime descrito 

no artigo 306, “caput”, da Lei nº 9.503/97, e no artigo 330, “caput”, do 

Código Penal, na forma do artigo 69, “caput”, do Código Penal.DA 

FIXAÇÃO DA PENA1)Do crime de embriaguez ao volanteA pena prevista 

para o crime descrito no artigo 306, “caput”, da Lei nº 9.503/997 é de 

detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo 

automotor. Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando 

detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código 

Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Dessa 

forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de 

detenção, 10 (dez) dias-multa, e 02 (dois) meses de suspensão/proibição 

de se obter habilitação para dirigir veículo automotor.Na segunda fase da 

dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão 

espontânea, contudo deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por 

força do disposto na Súmula nº 231 do C. STJ. Desta forma, encontro a 

pena provisória de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, e 02 

(dois) meses de suspensão/proibição de se obter habilitação para dirigir 

veículo automotor.Na terceira e última fase, não vislumbro a incidência de 

causas de aumento e/ou de diminuição de pena, razão pela qual torno 

definitiva a pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, e 

02 (dois) meses de proibição de se obter habilitação para dirigir veículo 

automotor.2)Do crime de desobediênciaA pena prevista para o crime 

descrito no artigo 330, “caput”, do CP, é de detenção de 15 (quinze) dias a 

06 (seis) meses, e multa.Na primeira fase do procedimento trifásico, 
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analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 

do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. 

Dessa forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 15 (quinze) 

dias de detenção, e 10 (dez) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria da 

pena, inexistem circunstancias atenuantes ou agravantes de pena. Desta 

forma, encontro a pena provisória de 15 (quinze) dias de detenção, e 10 

(dez) dias-multaNa terceira e última fase, não vislumbro a incidência de 

causas de aumento e/ou de diminuição de pena, razão pela qual torno 

definitiva a pena de 15 (quinze) dias de detenção, e 10 (dez) 

dias-multa.3)Das penas privativas de liberdadePor força do disposto no 

artigo 69, “caput”, do Código Penal, somo as penas privativas de liberdade 

aplicadas compatíveis, encontrando a pena total de 06 (seis) meses e 15 

(quinze) dias de detenção.Fixo o regime de pena inicialmente aberto (artigo 

33, § 2º, “c”, do CP).Em atenção ao art. 44, § 2º, do Código Penal, e 

entendendo ser a aplicação da medida socialmente adequada, substituo a 

pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, cuja espécie, 

forma de cumprimento e fiscalização caberá ao juízo da execução penal, 

nos termos do art. 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execução Penal. 

Incabível sursis (artigo 77 do CP).4)Da pena de multa Com fulcro no artigo 

72 do CP, somo as penas de multa fixadas, encontrando a quantia de 20 

(vinte) dias-multa.Fixo o valor do dia-multa na proporção de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, haja vista a 

situação econômica do acusado.DISPOSIÇÕES FINAISCondeno o acusado 

ao pagamento das custas e despesas processuais. Contudo, suspendo 

tal cobrança por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, vez que 

assistido pela Defensoria Pública, com a ressalva do art. 12 da Lei 

1.060/50.Incabível reparação de dano (art. 387, inciso IV, do 

CPP).Considerando que o réu permaneceu solto durante toda a instrução 

processual, bem como foi substituída a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito, mantenho-o em liberdade no caso de eventual 

recurso.Sentença publicada em audiência.Certificado o trânsito em 

julgado, procedam-se os seguintes atos: 1) Anote-se no sistema apolo; 2) 

Oficie-se ao Instituto de Identificação Nacional e Estadual; 3) Oficie-se ao 

TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no rol dos culpados; 5) Expeça-se guia 

de execução penal definitiva, encaminhando-a ao juízo competente; 6) Às 

providências quanto a suspensão/proibição de obter habilitação para 

conduzir veículo automotor, nos termos da Lei n° 9.503/1997; Atendam-se 

as demais determinações constantes na CNGC/MT.Após, arquive-se, com 

as cautelas e comunicações de estilo.Cumpra-se”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 27 de fevereiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136265 Nr: 1289-54.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO KLAYTON DOS REIS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALBERTO KLAYTON DOS REIS ARAUJO, 

Cpf: 00703132377, Rg: 17729122001-1, Filiação: Luzinete dos Reis Araujo 

e Raimundo Costa Araujo, data de nascimento: 30/08/1981, brasileiro(a), 

natural de Vitoria do Mearim-MA, Telefone (65) 9627-9156. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotora de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº846/2016 ,oferecer DENÚNCIA em desfavor de ALBERTO 

KLAYTON DOS REIS ARAUJO, Brasileiro, solteiro, natural de Vitoria do 

Mearim/MA, nascido em 30/08/1981, filiação: Raimundo Costa Araújo e 

Luzinete dos Reis Araújo, pela pratica do seguinte fato delituoso: Consta 

nos autos do I.P incluso que, aos 18 de outubro de 2016, por volta das 

19hrs 10 min. Av .Goiás , nesta urbe, o denunciado, ALBERTO KLAYTON 

DOS REIS ARAUJO, conduziu veículo automotor com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool , Ante exposto, o 

denunciado ALBERTO KLAYTON DOS REIS ARAUJO teve sua conduta 

incurso art 306 lei Federal nº9.503,23 de setembro de 1997., razão pela 

qual O Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer que, uma vez 

recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo 

legal, prosseguindo-se com feito até ulterior Sentença Condenatória 

.”LUCAS DO RIO VERDE/MT, 16 DE NOVEMBRO DE 2017, PROMOTOR DE 

JUSTIÇA CAIO MÁRCIO LOUREIRO.

Despacho: Vistos etc.,1 - Recebo a denúncia na forma em que foi posta 

em Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código 

de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do 

artigo 395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no 

fato da peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2 - Cite-se o acusado e intime-o para 

comparecer a audiência de Suspensão Condicional do Processo que 

designo para o dia 04 de julho de 2018, às 14h00min, devendo 

comparecer na presente audiência acompanhado de advogado, pois, caso 

não compareça acompanhado de defensor constituído será lhe nomeado o 

ilustre Defensor Público que oficia nesta Comarca. 3 – INDEFIRO o pedido, 

veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição de 

informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito de 

obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de dominus litis e atuando na defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a 

prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice. 4 – Comunique-se do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, 

inciso III, da CNGC/MT). 5 – Dê ciência ao Ministério Público.6 - Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 27 de fevereiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91510 Nr: 5386-39.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE VIEIRA DE MOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT, SERGIO SAMIR DE DEUS - OAB:21271/mt
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSUE VIEIRA DE MOARES, Rg: 

1130995-4, Filiação: Maria Juraci Vieira de Moraes e Valentin Vieira de 

Moraes, data de nascimento: 11/12/1977, brasileiro(a), natural de 

Presidente Medici-RO, casado(a), Telefone 65-9977-3423. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE a Peça Inicial Acusatória, para CONDENAR o acusado 

JOSUÉ VIEIRA DE MORAES, qualificado nos autos, no crime descrito no 

artigo 158, caput, c/c o artigo 71, caput, ambos do Código Penal.DA 

FIXAÇÃO DA PENAA pena prevista para o crime de extorsão é de quatro 

(04) a dez (10) anos de reclusão, e multa.Na primeira fase do 

procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais 

elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de 

maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou 

seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.Na segunda 

fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias atenuantes ou 

agravantes de pena a serem ponderadas.Na terceira e última fase, não 

verifico a existência de causas de aumento ou de diminuição de pena, 

razão pela qual torno definitiva a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, e 

10 (dez) dias-multa.Por força do disposto no artigo 71, “caput”, do Código 

Penal, aplico sobre a pena acima fixada a fração de 1/6 (um sexto), eis 

que desconhecida a quantidade exata de infrações penais de extorsão 

perpetradas pelo agente, encontrando a pena de 04 (quatro) anos e 08 

(oito) meses de reclusão.PORTANTO, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE TOTAL DE 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE 

RECLUSÃO.Fixo o regime de pena inicialmente semiaberto, nos termos do 

artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CP; e o valor do dia-multa na proporção de 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, em face da 

situação econômica do acusado. Incabível a substituição da pena privativa 

de liberdade por restritiva de direito, bem como suspensão condicional da 

pena, nos termos do artigo 44 e 77, ambos do CP, 

respectivamente.Disposições FinaisCondeno o réu ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Considerando que o acusado respondeu 

o presente processo em liberdade, mantenho-o nessa situação no caso 

de eventual recurso.Incabível reparação de dano (art. 387, inciso IV, do 

CPP).P.R.I.Certificado o trânsito em julgado, procedam-se os seguintes 

atos: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor local; 2) Oficie-se ao Instituto de 

Identificação Nacional e Estadual; 3) Oficie-se ao TRE/MT; 4) Lance o 

nome do condenado no rol dos culpados; 5) Expeça-se guia de execução 

penal definitiva, encaminhando-a ao juízo competente; 6) Proceda-se o 

cálculo da pena de multa e intime-se o acusado para pagamento no prazo 

de 10 (dez) dias. Findo o prazo sem pagamento, encaminhe-se os 

documentos necessários ao Ministério Público para execução (ADI nº 

3150 do STF); e 7) Atendam-se as demais determinações constantes na 

CNGC/MT.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 27 de fevereiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141454 Nr: 4264-49.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILSON OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAILSON OLIVEIRA PEREIRA, Filiação: 

Firmina Oliveira Pereira e Raimundo Neto Marques Pereira, data de 

nascimento: 25/06/1995, brasileiro(a), natural de Saõ Luis-MA, Telefone 

65-9685-9382. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotora de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial/Termo Circunstanciado nº208/2017 ,oferecer DENÚNCIA em 

desfavor de RAILSON OLIVEIRA PEREIRA, Brasileiro, solteiro, natural de 

São Luiz/MA, nascido em 25/06/1995, filiação: Firmina Oliveira Pereira e 

Raimundo Neto Marques Pereira, pela pratica do seguinte fato delituoso: 

Consta nos autos do t.c.o. incluso que, aos 11de junho de 2017, por volta 

das 03hrs 00min, “BAR VILLA MIX “av.Luis Carlos Tessele Junior, bairro, 

Luis Carlos Tessele Junior nesta urbe, o denunciado, RAILSON OLIVEIRA 

PEREIRA ,trazia consigo, para consumo pessoal,01 porção de substância 

análoga a maconha com massa bruta aproximada de 06 gramas ,sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar., 

Ante exposto, o denunciado RAILSON OLIVEIRA PEREIRA teve sua 

conduta incurso art 28, caput, lei 11.343/2006 razão pela qual O Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso requer que, uma vez recebida e 

autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, 

prosseguindo-se com feito até ulterior Sentença Condenatória .”LUCAS 

DO RIO VERDE/MT,01 DE AGOSTO DE 2018, PROMOTOR DE JUSTIÇA 

GUILHERME IGNÁCIO DE OLIVEIRA.

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Realizada consulta junto aos Sistemas 

SINESP e SIEL, não foi encontrado qualquer informação acerca do atual 

endereço do acusado, conforme extratos em anexo.3. Cite-se e intime-se 

o acusado, via edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigos 

361 e 363, §1º, ambos do CPP.4. Comunique-se do recebimento da 

denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, 

à delegacia de polícia de onde se originou o inquérito, bem como 

alimente-se o banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso III, da CNGC/MT).5. Após, venham-me 

os autos conclusos.6. Às providências e expedientes necessários, 

observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 27 de fevereiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117869 Nr: 8337-35.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DIONES DE SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO DIONES DE SOUSA SILVA, 

Rg: 19332012001-4, Filiação: Ana Maria de Sousa Silva e Francisco Vieira 

da Silva, data de nascimento: 20/07/1984, brasileiro(a), natural de Lagoa 

da Pedra-MA, Telefone (65) 9955-7150. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 407 de 975



interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotora de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial/Termo Circunstanciado nº208/2017 ,oferecer DENÚNCIA em 

desfavor de FRANCISCO DIONES DE SOUSA SILVA, Brasileiro, solteiro, 

natural de Lago da Pedra/MA, nascido em20/07/1984, filiação: Francisco 

Vieira da Silva e Ana Maria de Sousa Silva, pela pratica do seguinte fato 

delituoso: Consta nos autos do I.P incluso que, aos 25 de outubro de 2016, 

por volta das 15hrs 09 min. Rua Maripá ,nº1867-E, bairro rio verde nesta 

urbe, o denunciado, FRANCISCO DIONES DE SOUSA SILVA ,ofendeu a 

integridade corporal da vitima, quem seja, Maria Z.L.C., com quem mantinha 

relação íntima de afeto e coabitação, Ante exposto, o denunciado 

FRANCISCO DIONES DE SOUSA SILVA teve sua conduta incurso art 129 

§,9º, do CPLEI11.340/2006, razão pela qual O Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso requer que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, 

seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com feito até 

ulterior Sentença Condenatória .”LUCAS DO RIO VERDE/MT,23 DE 

SETEMBRO DE 2016, PROMOTOR DE JUSTIÇA CAIO MÁRCIO LOUREIRO.

Despacho: Vistos etc.,Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395 do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. Cite-se o acusado e intime-o para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o 

denunciado, se o mesmo possui advogado constituído, e caso não 

possua, se tem condições de constituir advogado. Caso o denunciado não 

apresente a resposta no prazo legal ou não constitua Defensor ou informe 

não possuir condições de constituir advogado, nomeio desde já para a 

defesa do mesmo o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, 

devendo ser intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à 

acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações 

da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo 

o caso de citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já 

ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).INDEFIRO o 

pedido, veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição 

de informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito 

de obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu, salvo 

os referentes à esta Vara. É que, segundo o feitio da legislação de 

regência, o Ministério Público, na condição de dominus litis e atuando na 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de conduzir/promover 

diligências investigatórias e requisitar/solicitar diretamente documentos e 

informações [art. 129, incisos VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, 

alínea 'b', II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos 

do Código de Processo Penal]. O Poder Judiciário não está 

obrigado/forçado, de forma genérica e não-individualizada, a deferir a 

realização de diligências, pleiteadas pelo órgão acusador, exceto se 

demonstrada a necessidade efetiva de sua intermediação, por intermédio 

da exposição de justificativa concreta que demonstre a existência de 

dificuldade ou de obstáculo instransponível para a concretização do ato, 

através da utilização/emprego de meios próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 

28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 

664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 03/0312005; 

STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 

03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na hipótese sub judice. 

Comunique-se do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como alimente-se o banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso III, da 

CNGC/MT). Após, venham-me os autos conclusos.Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 27 de fevereiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122314 Nr: 1761-89.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLESON FEITOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WALLESON FEITOSA DA SILVA, Rg: 

300958, Filiação: Maria da Liberdade Feitosa da Silva, data de nascimento: 

16/05/1981, brasileiro(a), natural de Rio Branco-AC, Telefone 

(65)98152-0991. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotora de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 228/2016 ,oferecer DENÚNCIA em desfavor de WALLESON 

FEITOSA DA SILVA, Brasileiro, solteiro, natural de Rio Branco/AC, nascido 

em 16/05/1981, filiação: Maria da Liberdade Feitosa da Slva, pela pratica 

do seguinte fato delituoso: Consta nos autos do I.P incluso que, aos 07 de 

março de 2016, por volta das 00hrs 35 min. Rua santa fé, via publica , 

nesta urbe, o denunciado, WALLESON FEITOSA DA SILVA, conduziu 

veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da 

influência de álcool , Ante exposto, o denunciado WALLESON FEITOSA 

DA SILVA teve sua conduta incurso art 306 lei Federal nº9.503,23 de 

setembro de 1997., razão pela qual O Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso requer que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja 

instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com feito até ulterior 

Sentença Condenatória .”LUCAS DO RIO VERDE/MT, 18 DE ABRIL DE 

2016, PROMOTOR DE JUSTIÇA CAIO MÁRCIO LOUREIRO.

Despacho: Vistos etc.,1 - Recebo a denúncia na forma em que foi posta 

em Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código 

de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do 

artigo 395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no 

fato da peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2 - Cite-se o acusado e intime-o para 

comparecer a audiência de Suspensão Condicional do Processo que 

designo para o dia 04 de julho de 2017, às 15h:00min, devendo 

comparecer na presente audiência acompanhado de advogado, pois, caso 

não compareça acompanhado de defensor constituído será lhe nomeado o 

ilustre Defensor Público que oficia nesta Comarca. 3 – INDEFIRO o pedido, 

veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição de 

informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito de 

obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de dominus litis e atuando na defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a 

prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 408 de 975



próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice. 4 – Comunique-se do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, 

inciso III, da CNGC/MT). 5 – Dê ciência ao Ministério Público.6 - Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 27 de fevereiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148750 Nr: 8885-89.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA APARECIDA COSTA JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIA APARECIDA COSTA JACINTO, 

Cpf: 03277699129, Rg: 1446610-4, Filiação: Ione Costa Jacinto e Jorge 

Donizete Jacinto, data de nascimento: 15/06/1980, brasileiro(a), natural de 

Cassilandia-MS, convivente, estudante, Telefone 65-99910-5305. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotora de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 593/2016 ,oferecer DENÚNCIA em desfavor de CLAUDIA 

APARECIDA COSTA JACINTA, Brasileira, solteira, natural(..), nascido em 

15/06/1980, filiação: Jorge Donizete Jacinto e Ione Costa Jacinto pela 

pratica do seguinte fato delituoso: Consta nos autos do I.P incluso que, 

aos 21 de outubro de 2017, por volta das 02hrs 55min.” MOKU-SH” Rua 

Bergamo bairro Veneza, nesta urbe, o denunciado, CLAUDIA APARECIDA 

COSTA JACINTA, subtraiu coisa móvel alheia consistente em 01 aparelho 

celular, marca SAMSUNG modelo J-5, cor dourada, avaliado em R$ 800,00 

reais, em desfavor da vitima o sr. Carlos. R. P.. Ante exposto, o 

denunciada CLAUDIA APARECIDA COSTA JACINTA teve sua conduta 

incurso art 155 do CP, razão pela qual O Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso requer que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja 

instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com feito perante o 

tribunal do juri até ulterior Sentença Condenatória .”LUCAS DO RIO 

VERDE/MT, 02 DE MARÇO DE 2018, PROMOTOR DE JUSTIÇA MARCIO 

SCHIMITI CHUEIRE.

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395 do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Cite-se a acusada e intime-a para 

comparecer a audiência de Suspensão Condicional do Processo que 

designo para o dia 31 de janeiro de 2019, às 13h00min, devendo 

comparecer na presente audiência acompanhada de advogado, pois, caso 

não compareça acompanhada de defensor constituído será lhe nomeado o 

ilustre Defensor Público que oficia nesta Comarca. 3. Comunique-se do 

recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, 

quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se originou o inquérito, 

bem como alimente-se o banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso III, da CNGC/MT). 4. Dê 

ciência ao Ministério Público.5. Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 27 de fevereiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119013 Nr: 8960-02.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESLAINE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GESLAINE MARQUES, Filiação: Jandira 

Marques e Wilson Romeiro Marques, data de nascimento: 06/05/1991, 

brasileiro(a), natural de Terra Nova do Norte-MT. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE EM PARTE a peça inicial 

acusatória, para o fim de condenar a acusada GESLAINE MARQUES, 

qualificado nos autos, no crime descrito no artigo 157, “caput”, do Código 

Penal.Da dosimetria da pena.A pena prevista para o crime de roubo 

simples é de quatro (04) a dez (10) anos de reclusão, e multa.Na primeira 

fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias 

judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a 

necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no 

mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) 

dias-multa.Na segunda fase da dosimetria da pena, não vislumbro 

circunstâncias atenuantes ou agravantes. Desta forma, encontro a pena 

provisória de 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.Na 

terceira e última fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de 

pena, razão pela qual encontro a reprimenda definitiva de 04 (quatro) anos 

de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Fixo o regime de pena inicialmente 

aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CP; e o valor do 

dia-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na 

época do fato, em face da situação econômica da acusada. Incabível 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (artigo 

44, do CP), bem como sursis (artigo 77, do CP).Disposições FinaisCondeno 

a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo 

suspendo a cobrança por ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, vez que assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1060/50.Considerando que 

a ré permaneceu solta durante toda a instrução processual, mantenho-a 

em liberdade no caso de eventual recurso.Deixo de fixar valor mínimo para 

reparação de dano (art. 387, inciso IV, do CPP), vez que a vítima declarou 

em juízo que o valor subtraído foi integralmente restituído.Proceda-se a 

restituição à acusada do boné, do anel e da corrente de cor prata 

apreendidos à fl. 43, mediante termo de entrega.Sentença publicada em 

audiência.Certificado o trânsito em julgado, procedam-se os seguintes 

atos: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor local; 2) Oficie-se ao Instituto de 

Identificação Nacional e Estadual; 3) Oficie-se ao TRE/MT; 4) Lance o 

nome da ré no rol dos culpados; 5) Expeça-se guia de execução penal 

definitiva, encaminhando-a ao juízo competente; 6) Atendam-se as demais 

determinações constantes na CNGC/MT.Após, arquive-se, com as 

cautelas de estilo.Cumpra-se”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 
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PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 28 de fevereiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165632 Nr: 1120-96.2019.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LOPES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO LOPES DE MORAES, Cpf: 

06954023159, Rg: 29757509, Filiação: Marcia Lopes e Reinaldo Freitas de 

Moraes, data de nascimento: 10/08/2000, brasileiro(a), natural de 

Sorriso-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotor(a) de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 625/2018 ,oferecer DENÚNCIA em desfavor de RODRIGO LOPES 

DE MORAES., Brasileiro, solteiro natural Sorriso/MT nascido 10/08/2000, 

filiação: Reinaldo Freitas de Moraes e Marcia Lopes pela pratica do 

seguinte fato delituoso: Consta nos autos do I.P incluso que, em data não 

apurada até o momento. No mês de outubro de 2018,em local não 

precisado, nesta urbe, o denunciado, RODRIGO LOPES DE MORAES., 

adquiriu, em proveito próprio 01 furadeira ½ DWT NS F 1 D 050715830245, 

cor verde avaliada em R$ 525,00 reais e 01 serra mármore marca 

“STANLEY” NS 10098, cor amarela, avaliada 321,90, reais, pelo valor total 

de R$ 100,00 reais que sabia serem produtos de crime. Ante exposto, o 

denunciado RODRIGO LOPES DE MORAES teve sua conduta incurso no 

art. 180,caput do CP, razão pela qual O Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso requer que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja 

instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com feito até ulterior 

Sentença Condenatória .”LUCAS DO RIO VERDE/MT, 17 DE SETEMBRO DE 

2019, PROMOTOR DE JUSTIÇA GUILHERME IGNACIO DE OLIVEIRA

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395 do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Cite-se o acusado e intime-o para 

comparecer a audiência de Suspensão Condicional do Processo que 

designo para o dia 03 de dezembro de 2019, às 15h00min, devendo 

comparecer na presente audiência acompanhado de advogado, pois, caso 

não compareça acompanhado de defensor constituído será lhe nomeado o 

ilustre Defensor Público que oficia nesta Comarca. 3. Comunique-se do 

recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, 

quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se originou o inquérito, 

bem como alimente-se o banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso III, da CNGC/MT). 4. Dê 

ciência ao Ministério Público.5. Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 28 de fevereiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141852 Nr: 4469-78.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA, 

Filiação: Zuila Martins dos Santos Bezerra e Francisco das Chagas 

Bezerra, data de nascimento: 05/07/1990, brasileiro(a), natural de São 

Luiz-MA, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotor(a) de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 4469-78.2017.811.0045, oferecer DENÚNCIA em desfavor de 

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA., Brasileira, solteiro natural São 

Luiz/MA nascido 05/07/1990, filiação: Francisco das Chagas Bezerra e 

Zuila Martins dos Santos Bezerra, pela pratica do seguinte fato delituoso: 

Consta nos autos do I.P incluso que, no dia 26 de junho de 2017, por volta 

das 07hrs15min, av. Rio Grande do Sul Nº 664, bairro Centro, nesta urbe, 

a denunciado, LUIZ EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA, subtraiu coisa 

móvel alheia consistente em 01-bicicleta.marca Fischer, de cores azul e 

branco, avaliada R$. 800,0 0 reais, em prejuízo a Adriana. M.B.. Ante 

exposto, o denunciado LUIZ EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA teve sua 

conduta incurso no art. 155,caput, do CP, razão pela qual O Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso requer que, uma vez recebida e 

autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, 

prosseguindo-se com feito até ulterior Sentença Condenatória .”LUCAS 

DO RIO VERDE/MT, 17 DE SETEMBRO DE 2019, PROMOTOR DE JUSTIÇA 

MARCIO SCHIMITI CHUEIRE.

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395 do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Tendo em vista que o denunciado está 

sendo processado por outros crimes, conforme antecedentes criminais 

em anexo, deixo de designar audiência de suspensão condicional do 

processo.3. Cite-se o acusado e intime-o para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser consignado no mandado 

que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o denunciado, se o mesmo 

possui advogado constituído, e caso não possua, se tem condições de 

constituir advogado. Caso o denunciado não apresente a resposta no 

prazo legal ou não constitua Defensor ou informe não possuir condições 

de constituir advogado, nomeio desde já para a defesa do mesmo o ilustre 

Defensor Público que oficia nesta Vara, devendo ser intimado da 

nomeação bem como para oferecer resposta à acusação no prazo legal 

(art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações da Lei nº. 11.719/2008). 

Não localizado para citação pessoal e nem sendo o caso de citação por 

hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já ordenada a citação por edital 

(arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).4. Comunique-se do recebimento da denúncia 

ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à 

delegacia de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se 

o banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) 

(item 7.5.1, inciso III, da CNGC/MT). 5. Dê ciência ao Ministério Público.6. Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 28 de fevereiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143715 Nr: 5464-91.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO DA SILVA LOUREIRO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO PAULO DA SILVA LOUREIRO 

OLIVEIRA, Filiação: Maria Rodrigues da Silva e Jorge Luis Loureiro 

Machado, data de nascimento: 03/06/1991, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, Telefone (65) 9900-2653. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotor(a) de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 5464-91.2017..811.0045 ,oferecer DENÚNCIA em desfavor de 

Pedro Paulo da Silva Loureiro Oliveira., Brasileiro, solteiro natural 

Cuiabá/MT nascido em 03/06/1991, filiação: Jorge Luis Loureiro Machado e 

Maria Rodrigues da Silva pela pratica do seguinte fato delituoso: Consta 

nos autos do I.P incluso que, aos 27 de outubro de 2015, período 

vespertino na av. Goiás nesta urbe, o denunciado, Pedro Paulo da Silva 

Loureiro Oliveira conduziu veículo automotar com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool e sem possuir habilitação ou 

permissão para dirigir.. Ante exposto, o denunciado Pedro Paulo da Silva 

Loureiro Oliveira teve sua conduta incurso art 306 c/c o art. 298, inciso III 

ambos do Código Brasileiro de Trâsito, razão pela qual O Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso requer que, uma vez recebida e autuada esta 

denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com 

feito até ulterior Sentença Condenatória .”LUCAS DO RIO VERDE/MT, 10 

DE NOVEMBRO DE 2017, PROMOTOR DE CAIO MARCIO LOUREIRO.

Despacho: Vistos etc.,1 - Recebo a denúncia na forma em que foi posta 

em Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código 

de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do 

artigo 395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no 

fato da peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2 - Cite-se o acusado e intime-o para 

comparecer a audiência de Suspensão Condicional do Processo que 

designo para o dia 04 de julho de 2018, às 15h00min, devendo 

comparecer na presente audiência acompanhado de advogado, pois, caso 

não compareça acompanhado de defensor constituído será lhe nomeado o 

ilustre Defensor Público que oficia nesta Comarca. 3 – INDEFIRO o pedido, 

veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição de 

informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito de 

obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de dominus litis e atuando na defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a 

prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice. 4 – Comunique-se do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, 

inciso III, da CNGC/MT). 5 – Dê ciência ao Ministério Público.6 - Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 28 de fevereiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133841 Nr: 7797-50.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RISOLETA DE CARVALHO MARQUES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RISOLETA DE CARVALHO MARQUES E 

SILVA, Cpf: 52928683291, Rg: 2591838-9, Filiação: Rosimar de Carvalho 

Marques e Antonio Paulo de Lima Marques, data de nascimento: 

06/06/1983, brasileiro(a), natural de Prainha-PA. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotor(a) de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 7797-50.2016.811.0045 ,oferecer DENÚNCIA em desfavor de 

RISOLETA DE CARVALHO MARQUES E SILVA., Brasileira, solteira natural 

Prainha/PA nascido 06/06/1983, filiação: Antônio Paulo de Lima Marques e 

Rosimar de Carvalho, pela pratica do seguinte fato delituoso: Consta nos 

autos do I.P incluso que, no dia 27 de outubro de 2016,por volta das 09hrs, 

no estabelecimento comercial denominado “SKINÃO PAPELARIA”, 

localizada na av. Goiás bairro Veneza , nesta urbe, a denunciada, 

RISOLETA DE CARVALHO MARQUES E SILVA , com intuito de lucro direto 

,expôs á venda e teve em depósito cópias de obra intelectual ou 

fonograma reproduzido com violação do direito de autor, consistentes em 

218 unidades de cópias de “DVDS” de filmes/musicas e de jogos de 

“PLAY STATION” E 22 unidades de cópias de “CDS’ de musicas diversas 

.Ante exposto, o denunciado teve sua conduta incurso no art. 184, § 2ºdo 

CP, razão pela qual O Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer 

que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, RISOLETA DE 

CARVALHO MARQUES E SILVA seja instaurado o devido processo legal, 

prosseguindo-se com feito até ulterior Sentença Condenatória .”LUCAS 

DO RIO VERDE/MT, 17 DE SETEMBRO DE 2019, PROMOTORA DE JUSTIÇA 

ANÍZIA TOJAL SERRA DANTAS

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395 do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 
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nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Cite-se a acusada e intime-a para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar a 

denunciada, se a mesma possui advogado constituído, e caso não 

possua, se tem condições de constituir advogado. Caso a denunciada não 

apresente a resposta no prazo legal ou não constitua Defensor ou informe 

não possuir condições de constituir advogado, nomeio desde já para a 

defesa da mesma o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, 

devendo ser intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à 

acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações 

da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo 

o caso de citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já 

ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).3. INDEFIRO o 

pedido, veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição 

de informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito 

de obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome da ré, salvo os 

referentes à esta Vara. É que, segundo o feitio da legislação de regência, 

o Ministério Público, na condição de dominus litis e atuando na defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de conduzir/promover 

diligências investigatórias e requisitar/solicitar diretamente documentos e 

informações [art. 129, incisos VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, 

alínea 'b', II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos 

do Código de Processo Penal]. O Poder Judiciário não está 

obrigado/forçado, de forma genérica e não-individualizada, a deferir a 

realização de diligências, pleiteadas pelo órgão acusador, exceto se 

demonstrada a necessidade efetiva de sua intermediação, por intermédio 

da exposição de justificativa concreta que demonstre a existência de 

dificuldade ou de obstáculo instransponível para a concretização do ato, 

através da utilização/emprego de meios próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 

28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 

664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 03/0312005; 

STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 

03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na hipótese sub judice. 4. 

Comunique-se do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como alimente-se o banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso III, da 

CNGC/MT). 5. Após, venham-me os autos conclusos.6. Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 28 de fevereiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119900 Nr: 490-45.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PESSOA LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO PESSOA LIMA NETO, 

Filiação: Maria do Socorro Lima dos Santos e Manoel Gomes dos Santos, 

data de nascimento: 29/01/1989, brasileiro(a), natural de Mundo Novo-BA, 

solteiro(a), desempegado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotor(a) de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 55/2016, oferecer DENÚNCIA em desfavor de FRANCISCO 

PESSOA LIMA NETO, pela pratica do seguinte fato delituoso: Consta nos 

autos do I.P incluso que, no dia 21 de janeiro de 2016, por volta das 23hrs 

50min., na rua Chapecó, nº45-E bairro centro nesta urbe, o denunciado 

FRANCISCO PESSOA LIMA NETO, tentou subtraiu para si ,mediante 

escalada e destruição de obstáculo coisas alheias móvel consistentes em 

01- bicicleta. Maca/modelo SOUL-200, ARO 29,Cores branca e laranja, 

avaliada R$2.200,00,do proprietário sr, Luciana A.do C. o que não se 

consumou por circunstâncias alheias Ante exposto, o denunciado 

FRANCISCO PESSOA LIMA NETO, teve sua conduta incursa art, 155,§ 

4º,inciso I e II ,C/C ART.14 INC,II ambos do CP ,razão pela qual O Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso requer que, uma vez recebida e 

autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, 

prosseguindo-se com feito até ulterior Sentença Condenatória .”LUCAS 

DO RIO VERDE/MT, 20 DE FEVEREIRO DE 2017, PROMOTOR DE JUSTIÇA 

CAIO MARCIO LOUREIRO

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395 do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Cite-se o acusado e intime-o para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o 

denunciado, se o mesmo possui advogado constituído, e caso não 

possua, se tem condições de constituir advogado. Caso o denunciado não 

apresente a resposta no prazo legal ou não constitua Defensor ou informe 

não possuir condições de constituir advogado, nomeio desde já para a 

defesa do mesmo o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, 

devendo ser intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à 

acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações 

da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo 

o caso de citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já 

ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).3. INDEFIRO o 

pedido, veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição 

de informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito 

de obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu, salvo 

os referentes à esta Vara. É que, segundo o feitio da legislação de 

regência, o Ministério Público, na condição de dominus litis e atuando na 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de conduzir/promover 

diligências investigatórias e requisitar/solicitar diretamente documentos e 

informações [art. 129, incisos VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, 

alínea 'b', II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos 

do Código de Processo Penal]. O Poder Judiciário não está 

obrigado/forçado, de forma genérica e não-individualizada, a deferir a 

realização de diligências, pleiteadas pelo órgão acusador, exceto se 

demonstrada a necessidade efetiva de sua intermediação, por intermédio 

da exposição de justificativa concreta que demonstre a existência de 

dificuldade ou de obstáculo instransponível para a concretização do ato, 

através da utilização/emprego de meios próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 

28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 

664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 03/0312005; 

STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 

03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na hipótese sub judice.4. 

Comunique-se do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como alimente-se o banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso III, da 

CNGC/MT). 5. Após, venham-me os autos conclusos.6. Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 03 de março de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123407 Nr: 2274-57.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RITA DOS SANTOS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO RITA DOS SANTOS 

ARAUJO, Cpf: 61546549366, Filiação: Maria do Amparo Santos Araujo, 

data de nascimento: 22/05/1996, brasileiro(a), natural de Pastos Bons-MT. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotor(a) de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 665/2018, oferecer DENÚNCIA em desfavor d e FRANCISCO 

RITA DOS SANTOS ARAUJO, pela pratica do seguinte fato delituoso: 

Consta nos autos do I.P incluso que, no dia 09 de abril de 2016, por volta 

das 22hrs45min, na av. Tocantins, bairro cidade nova via publica nesta 

urbe, o denunciado FRANCISCO RITA DOS SANTOS ARAUJO , conduziu 

veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de 

influência de álcool Ante exposto, o denunciado FRANCISCO RITA DOS 

SANTOS ARAUJO, teve sua conduta incursa ao artigo 306 c/c 

art,298,inc.III, ambos da lei federal nº9.503,de 23 de setembro de 1997, na 

forma do art, 70 do CP e nos atigos 329, caput, e 331 ambos do Cp na 

forma do artigo 69 do diploma penal repressivo, razão pela qual O 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer que, uma vez recebida 

e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, 

prosseguindo-se com feito até ulterior Sentença Condenatória .”LUCAS 

DO RIO VERDE/MT,15 DE MARÇO DE 2018, PROMOTOR DE JUSTIÇA CAIO 

MARCIO LOUREIRO

Despacho: Vistos etc.,Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. Cite-se o acusado e intime-o para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o 

denunciado, se o mesmo possui advogado constituído, e caso não 

possua, se tem condições de constituir advogado. Caso o denunciado não 

apresente a resposta no prazo legal ou não constitua Defensor ou informe 

não possuir condições de constituir advogado, nomeio desde já para a 

defesa do mesmo o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, 

devendo ser intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à 

acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações 

da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo 

o caso de citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já 

ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).INDEFIRO o 

pedido, veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição 

de informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito 

de obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de dominus litis e atuando na defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a 

prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice . Comunique-se do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, 

inciso III, da CNGC/MT). Após, venham-me os autos conclusos.Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 03 de março de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136543 Nr: 1465-33.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAO ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAO ROBERTO DA SILVA, Filiação: Marta 

da Silva e Jao Roberto, data de nascimento: 05/06/1994, brasileiro(a), 

natural de Sorriso-MT, solteiro(a), desocupado. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotor(a) de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 1465-33.2017.811.0045, oferecer DENÚNCIA em desfavor de 

JAO ROBERTO DA SILVA, Brasileiro, solteiro natural(...) nascido 

05/06/1994, filiação: Marta da Silva e Jao Roberto , pela pratica do 

seguinte fato delituoso: Consta nos autos do I.P incluso que, no dia 18 de 

fevereiro de 2017, por volta das 08hrs35min,na av, Paraná, centro, nesta 

urbe, subtraiu para si, mediante violência, coisa móvel alheia , em prejuízo 

da vítima Jheneffe S. M.S. Ante exposto, o denunciado JAO ROBERTO DA 

SILVA, teve sua conduta incursa ao artigo 157, caput, do CP, razão pela 

qual O Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer que, uma vez 

recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo 

legal, prosseguindo-se com feito até ulterior Sentença Condenatória 

.”LUCAS DO RIO VERDE/MT, 17 DE NOVEMBRO DE 2017, PROMOTOR DE 

JUSTIÇA CAIO MARCIO LOUREIRO

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Cite-se o acusado e intime-o para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o 

denunciado, se o mesmo possui advogado constituído, e caso não 

possuir, se tem condições de constituir advogado. Caso o denunciado não 
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apresente a resposta no prazo legal ou não constitua Defensor ou informe 

não possuir condições de constituir advogado, nomeio desde já para a 

defesa do mesmo o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, 

devendo ser intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à 

acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações 

da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo 

o caso de citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já 

ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).3. INDEFIRO o 

pedido, veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição 

de informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito 

de obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de dominus litis e atuando na defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a 

prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice. 4. Comunique-se do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, 

inciso IV, da CNGC/MT). 5. Dê ciência ao Ministério Público.6. Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 03 de março de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85636 Nr: 5245-54.2012.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR FILHO CARVALHO, UBIRAJARA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UBIRAJARA DOS SANTOS, Cpf: 

01966092164, Rg: 1843996-9, Filiação: Terezinha Fuzari e Donizete José 

dos Santos, data de nascimento: 18/04/1988, brasileiro(a), natural de 

Guarantã-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone 65 9967-3649. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE a denúncia, para:- CONDENAR o acusado IVANOR FILHO 

CARVALHO, qualificado nos autos, como incurso nos crimes descritos no 

artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso VI, e no artigo 35, “caput”, c/c artigo 

40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006, e no artigo 16, paragrafo único, 

inciso IV,da Lei nº. 10.826/2003, na forma do artigo 69, “caput”, do Código 

Penal;- CONDENAR o acusado UBIRAJARA DOS SANTOS, qualificado nos 

autos, como incurso nos crimes descritos no artigo 33, “caput”, c/c artigo 

40, inciso VI, e no artigo 35, “caput”, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 

n. 11.343/2006, na forma do artigo 69, “caput”, do Código Penal.DA 

DOSIMETRIA DA PENAA pena prevista para o crime de tráfico ilícito de 

drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006) é de 05 (cinco) a 15 

(quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e 

quinhentos) dias-multa. A pena do crime de associação para o tráfico 

ilícito de entorpecente (art. 35, “caput”, da Lei n. 11.343/2006) é de 03 

(três) a 10 (dez) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) a 

1200 (mil e duzentos) dias-multa.A pena do crime de porte ilegal de arma 

de fogo com numeração suprimida (artigo 16, paragrafo único, inciso IV, 

da Lei n. 10.826/2003) é de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, e 

multa.1. Do acusado IVANOR FILHO CARVALHOa) Do crime de tráfico 

ilícito de drogaNa primeira fase do procedimento trifásico, analisando 

detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 

11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade 

de maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, 

ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.Na 

segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias atenuantes 

ou agravantes a serem ponderadas.Na terceira e última fase, por força do 

disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, e considerando o 

número de menores envolvidos (1), majoro a pena na fração mínima de 1/6 

(um sexto), encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) 

meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.Deixo de 

aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 

11.343/2006, haja vista a associação para o crime de tráfico ilícito de 

drogas, a qual retrata dedicação criminosa, em harmonia com precedente 

do TJ/MT.Senão vejamos:"A causa de diminuição de pena prevista no §4º 

do art. 33, da Lei 11.343/06, afigura-se incompatível com o crime de 

associação para o tráfico de drogas, cuja estabilidade e habitualidade 

retratam dedicação dos agentes ao tráfico de entorpecentes (atividade 

criminosa)". (TJMT, AP nº. 20026/2011) b) Do crime de associação para o 

tráfico ilícito de drogasNa primeira fase do procedimento trifásico, 

analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 

da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a 

necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no 

mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) 

dias-multa.Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem 

circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem ponderadas.Na terceira 

e última fase, por força do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 

11.343/2006, e considerando o número de menores envolvidos (1), majoro 

a pena na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 03 

(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e816 (oitocentos e dezesseis) 

dias-multa.c) Do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração 

suprimidaNa primeira fase do procedimento trifásico, analisando as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não observo razões 

concretas para maiores reprovações da conduta do acusado. Desta 

forma, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 03 (três) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria da pena, 

reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, 

inciso III, alínea “d”, do CP), porém deixo de reduzir a pena abaixo do 

mínimo legal por força do disposto na Súmula n°. 231 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça. Na terceira e última fase, inexistem causas de 

aumento ou de diminuição, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda 

de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.c) Das penas 

privativas de liberdadePresentes os requisitos do artigo 69, “caput”, do 

Código Penal, reconheço o concurso material, e de consequência, SOMO 

as penas privativas de liberdade acima fixadas compatíveis, encontrando 

a pena total de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.Fixo o 

regime de pena inicialmente fechado (artigo 33, § 2º, alínea “a”, do 

CP).Registro que, para efeitos de execução da pena, notadamente 

progressão de regime, deve ser computada a fração legal correspondente 

sobre a pena individualizada do crime de tráfico ilícito de droga (crime 

assemelhado a hediondo) e dos crimes de associação para o tráfico ilícito 

de droga e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (crimes 

não hediondos), devido as suas peculiaridades.d) Da pena de multa Nos 

termos do artigo 72 do Código Penal, SOMO as penas de multa acima 

fixadas, encontrando a quantia total de 1409 (hum mil, quatrocentos e 

nove) dias-multa.Fixo o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um 

trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, face a situação 

econômica do acusado.e) Das penas alternativas e sursisIncabível 

substituição por pena restritiva de direito (artigo 44, do CP), bem como 

sursis (artigo 77, do CP).2. Do acusado UBIRAJARA DOS SANTOSa) Do 
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crime de tráfico ilícito de drogaNa primeira fase do procedimento trifásico, 

analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 

da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a 

necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no 

mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 

dias-multa.Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem 

circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem ponderadas.Na terceira 

e última fase, por força do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 

11.343/2006, e considerando o número de menores envolvidos (1), majoro 

a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva 

de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e 

oitenta e três) dias-multa.Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena 

do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a associação para 

o crime de tráfico ilícito de drogas, a qual retrata dedicação criminosa, em 

harmonia com precedente do TJ/MT.Senão vejamos:"A causa de 

diminuição de pena prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, afigura-se 

incompatível com o crime de associação para o tráfico de drogas, cuja 

estabilidade e habitualidade retratam dedicação dos agentes ao tráfico de 

entorpecentes (atividade criminosa)". (TJMT, AP nº. 20026/2011) b) Do 

crime de associação para o tráfico ilícito de drogasNa primeira fase do 

procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais 

elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código 

Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta 

forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de 

reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria da 

pena, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem 

ponderadas.Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 40, 

inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, e considerando o número de menores 

envolvidos (1), majoro a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), 

encontrando a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.c) Das Penas 

Privativas de LiberdadePresentes os requisitos do artigo 69, “caput”, do 

Código Penal, reconheço o concurso material, e de consequência, SOMO 

as penas privativas de liberdade acima fixadas compatíveis, encontrando 

a pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.Fixo o 

regime de pena inicialmente fechado (artigo 33, § 2º, alínea “a”, do 

CP).Registro que, para efeitos de execução da pena, notadamente 

progressão de regime, deve ser computada a fração legal correspondente 

sobre a pena individualizada do crime de tráfico ilícito de droga (crime 

assemelhado a hediondo) e do crime de associação ao tráfico ilícito de 

droga (crime não hediondo), devido as suas peculiaridades.d) Da pena de 

multa Nos termos do artigo 72 do Código Penal, SOMO as penas de multa 

acima fixadas, encontrando a quantia total de 1399 (hum mil, trezentos e 

noventa e nove) dias-multa.Fixo o valor do dia-multa na proporção do 1/30 

(um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, face a situação 

econômica do acusado.e) Das penas alternativas e sursisIncabível 

substituição por pena restritiva de direito (artigo 44, do CP), bem como 

sursis (artigo 77, do CP).DAS DISPOSIÇÕES FINAISCondeno os acusados 

ao pagamento das custas e despesas processuais. Contudo, suspendo 

tal cobrança em relação ao acusado Ivanor Filho Carvalho por ser 

beneficiário da assistência judiciária gratuita, vez que assistido pela 

Defensoria Pública, com a ressalva do art. 12 da Lei 

1.060/50.Considerando que os acusados permanecerem soltos durante 

toda a tramitação processual, mantenho-os em liberdade no caso de 

eventual recurso.Incabível reparação do dano (art. 387, inciso IV, do 

CPP).Proceda-se a incineração da substância entorpecente apreendida às 

fls. 39/40, lavrando-se Auto Circunstanciado.Encaminhe-se a arma de 

fogo apreendida às fls. 39/40 a unidade do exército mais próxima para 

destruição ou doação, nos termos do art. 25 da Lei 10.826/03.Proceda-se 

a destruição das páginas de caderno, do maço de cigarro, da colher e do 

pedaço de CRLV apreendidos às fls. 39/40, mediante termo nos 

autos.Tratando-se de produto ou instrumento do crime de tráfico ilícito de 

droga, conforme declarado pelas testemunhas inquiridas durante a 

persecução penal, decreto a perda em favor da União da motocicleta, dos 

aparelhos celulares e do dinheiro apreendidos às fls . 

39/40.P.R.I.Transitada em julgado, certifique-se, em seguida procedam-se 

aos seguintes atos: 1) Oficie-se ao Instituto de Identificação Nacional e 

Estadual; 2) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 3) Comunique-se ao 

TRE/MT; 4) Expeçam-se Guias de Execução Penal Definitiva, 

encaminhando-as ao Juízo Competente; 5) Lance os nomes dos réus no 

rol dos culpados; 6) Oficie-se a SENAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 

11.343/2006; e 7) Cumpram-se as demais determinações previstas na 

CNGC/MT.Após, arquive-se o presente feito, com as cautelas de 

estilo.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 03 de março de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114124 Nr: 6200-80.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIS JOSÉ DIAS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCIS JOSÉ DIAS DE LIMA, Filiação: 

Zilda Dias de Lima e José Dias da Silva, data de nascimento: 24/07/1985, 

brasileiro(a), natural de Rosário Oeste-MT, solteiro(a), classificador e 

operador de secador, Telefone 65 9986-5156. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotor(a) de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 047/2015, oferecer DENÚNCIA em desfavor de FRANCIS JOSE 

DIAS DE LIMA, pela pratica do seguinte fato delituoso: Consta nos autos 

do I.P incluso que, no dia 02 fevereiro de 2015, em horário não apurado 

com precisão até o presente momento, no estabelecimento comercial 

“flash relojoaria” , av. Paraná, nº28-S, bairro centro nesta urbe, o 

denunciado FRANCIS JOSE DIAS DE LIMA, subtraiu para si coisas alheias 

móveis consistentes em 03- relógios de pulso, avaliadas em R$ 

1.300,00bens pertencentes a vítima Katia R. DE M. K . Ante exposto, o 

denunciado FRANCIS JOSE DIAS DE LIMA, teve sua conduta incursa art, 

155. Caput aplicando-se a regra contida no art. 71, ambos do CP razão 

pela qual O Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer que, uma 

vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo 

legal, prosseguindo-se com feito até ulterior Sentença Condenatória 

.”LUCAS DO RIO VERDE/MT, 02 DE MAIO DE 2018, PROMOTOR DE 

JUSTIÇA GUILHERME IGNACIO DE OLIVEIRA

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395 do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Cite-se o acusado e intime-o para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o 

denunciado, se o mesmo possui advogado constituído, e caso não 

possua, se tem condições de constituir advogado. Caso o denunciado não 

apresente a resposta no prazo legal ou não constitua Defensor ou informe 

não possuir condições de constituir advogado, nomeio desde já para a 

defesa do mesmo o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, 

devendo ser intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à 

acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações 

da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo 

o caso de citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já 

ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).3. 

Comunique-se do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 
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originou o inquérito, bem como alimente-se o banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso III, da 

CNGC/MT). 4. Dê ciência ao Ministério Público.5. Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 03 de março de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166386 Nr: 1603-29.2019.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FERREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO FERREIRA SANTOS, Filiação: 

Vilma Ferreira dos Santos e Paulo Ferreira dos Santos, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotor(a) de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 665/2018, oferecer DENÚNCIA em desfavor de RODRIGO 

FERREIRA SANTOS, Brasileiro, solteiro natural Alta Floresta/MT nascido 

18/07/1987, filiação: Paulo Ferreira dos Santos e Vilma Ferreira dos 

Santos, pela pratica do seguinte fato delituoso: Consta nos autos do I.P 

incluso que, no dia 08 de novembro de 2018, por volta das 12hrs00min,na 

residência particular localizada, na rua palmeiras das missões, nº 1057-S, 

bairro alvorada nesta urbe, mediante escalada subtraiu para si, coisa 

móvel alheia, 01- bicicleta marca GPS de cor laranja avaliada R$ 639,00, 

04-pares de chinelo masculinos e 01-barra de chocolate, bens 

pertencentes ás vitimas Luciene K.T.M., e Edegar L.M. e Emilia de O. Ante 

exposto, o denunciado RODRIGO FERREIRA SANTOS, teve sua conduta 

incursa ao artigo 155 § 4º, inciso II, do CP, razão pela qual O Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso requer que, uma vez recebida e 

autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, 

prosseguindo-se com feito até ulterior Sentença Condenatória .”LUCAS 

DO RIO VERDE/MT, 04 DE ABRIL DE 2019, PROMOTOR DE JUSTIÇA 

GUILHERME IGNACIO DE OLIVEIRA

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Cite-se o acusado e intime-o para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o 

denunciado, se o mesmo possui advogado constituído, e caso não 

possuir, se tem condições de constituir advogado. Caso o denunciado não 

apresente a resposta no prazo legal ou não constitua Defensor ou informe 

não possuir condições de constituir advogado, nomeio desde já para a 

defesa do mesmo o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, 

devendo ser intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à 

acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações 

da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo 

o caso de citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já 

ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).3. 

Comunique-se do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como alimente-se o banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso IV, da 

CNGC/MT). 4. Dê ciência ao Ministério Público.5. Proceda-se a correção na 

capa dos autos e no Sistema Apolo, fazendo constar o referido feito como 

ação penal.6. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 03 de março de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167259 Nr: 2117-79.2019.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTAIR GONÇALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALTAIR GONÇALVES DE SOUSA, 

Filiação: Aparecida Gonçalves de Sousa e Edilson Maciel de Sousa, data 

de nascimento: 10/10/1991, brasileiro(a), natural de Rolim de Moura-RO, 

solteiro(a), marcineiro, Telefone 659842027573. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotor(a) de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 55/2016, oferecer DENÚNCIA em desfavor de VALTAIR 

GONÇALVES DE SOUSA, pela pratica do seguinte fato delituoso: Consta 

nos autos do I.P incluso que, no dia 12 de novembro de 2018, por volta 

das 00hrs50minna via publica denominada av. mato grosso bairro centro 

nesta urbe, o denunciado VALTAIR GONÇALVES DE SOUSA, conduziu 

veículo da marca Honda, modelo CG 125 de cor branca, placa NCR-3774, 

com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool 

Ante exposto, o denunciado VALTAIR GONÇALVES DE SOUSA, teve sua 

conduta incursa art, 306.§ 1º,II , c/c art. 298 III, ambos do decreto lei 

9.503/1997, razão pela qual O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

requer que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o 

devido processo legal, prosseguindo-se com feito até ulterior Sentença 

Condenatória .”LUCAS DO RIO VERDE/MT, 22DE MAIO DE 2019, 

PROMOTOR DE JUSTIÇA CARLOS EDUARDO PACIONOTTO

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395 do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Cite-se o acusado e intime-o para 

comparecer a audiência de Suspensão Condicional do Processo que 

designo para o dia 28 de agosto de 2019, às 15h00min, devendo 

comparecer na presente audiência acompanhado de advogado, pois, caso 

não compareça acompanhado de defensor constituído será lhe nomeado o 

ilustre Defensor Público que oficia nesta Comarca. 3. Comunique-se do 

recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, 

quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se originou o inquérito, 

bem como alimente-se o banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso III, da CNGC/MT). 4. Dê 
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ciência ao Ministério Público.5. Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 03 de março de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147443 Nr: 7859-56.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DOS SANTOS SILVA, LEANDRO 

OLIVEIRA, ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA, NILZELINA PRATES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILZELINA PRATES DE SOUZA, Rg: 

3081075-2, Filiação: Francisca Pratis de Souza e Manoel Pereira de 

Souza, data de nascimento: 16/01/1972, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, convivente, zeladora, Telefone (65) 9 9951-0234. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotor(a) de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 665/2018, oferecer DENÚNCIA em desfavor de NILZELINA 

PRATES DE SOUZA, Brasileiro, solteiro natural Rondonópolis/MT nascido 

16/01/1972, filiação: Manoel Pereira de Souza e Francisca Pratis de 

Souza, pela pratica do seguinte fato delituoso: Consta nos autos do I.P 

incluso que, no dia 13 de setembro de 2017, por volta das 14hrs45min,na 

rua palmeiras das missões nº 25-S, bairro alvorada nesta urbe, o 

denunciado NILZELINA PRATES DE SOUZA , utilizou local de que tem 

posse, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para o 

tráfico ilícito de drogas.. Ante exposto, o denunciado NILZELINA PRATES 

DE SOUZA, teve sua conduta incursa ao artigo 33,§1º inciso III LEI 

Nº11.343/2006, razão pela qual O Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso requer que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja 

instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com feito até ulterior 

Sentença Condenatória .”LUCAS DO RIO VERDE/MT,15 DE MARÇO DE 

2018, PROMOTORA DE JUSTIÇA ANÍZIA TOJAL SERRA DANTAS

Despacho: Vistos etc.,1. Do recebimento da denúnciaNos termos do artigo 

55, “caput”, da Lei n. 11.343/06, notifiquem os acusados para oferecerem 

defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em 

que poderão arrolar até 05 (cinco) testemunhas (§ 1º, do citado 

Dispositivo Legal). Se a resposta não for apresentada no prazo acima 

assinalado, nomeio para patrocinar a defesa dos acusados o i. Defensor 

Público atuante nesta Comarca, devendo ser intimado da nomeação, bem 

como dada vista dos autos ao mesmo para apresentar a Defesa Prévia, no 

prazo de 10 (dez) dias (§ 2º, do mencionado Dispositivo Legal). INDEFIRO 

o pedido, veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a 

requisição de informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o 

propósito de obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome dos 

réus, salvo os referentes à esta Vara. É que, segundo o feitio da 

legislação de regência, o Ministério Público, na condição de dominus litis e 

atuando na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de 

conduzir/promover diligências investigatórias e requisitar/solicitar 

diretamente documentos e informações [art. 129, incisos VI e VIII da 

CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 

13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo Penal]. O Poder 

Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice. Nesses termos, INDEFIRO também o item “c” do 

parecer ministerial de fls. 93/94.Após, venham-me os autos conclusos.2. 

Do pedido de arquivamento do inquérito policial em relação aos demais 

crimes imputados à indiciada Nilzelina Prates de Souza Analisando 

detidamente os autos, acolho o parecer do membro do Ministério Público, 

levado a efeito no “item 3” do parecer de fls. 93/94, cujos fundamentos por 

ele expostos adoto como razões de decidir.ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o pedido de arquivamento do presente inquérito policial 

formulado pelo Ministério Público em relação aos crimes descritos no artigo 

129, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei nº. 8.069/1990, imputado a 

acusada Nilzelina Prates de Souza, ressalvada a hipótese do artigo 18, do 

Código de Processo Penal.3. Às providências e expedientes necessários, 

observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 03 de março de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126388 Nr: 3645-56.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE SOUSA SILVA, CLAUDIOMIRO DA 

SILVA CASTANHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE DE SOUSA SILVA, Cpf: 

70505276453, Rg: 40387445, Filiação: Antonia de Sousa Silva e Vicente 

Bento da Silva, data de nascimento: 01/05/1970, brasileiro(a), natural de 

Brejo Santo-CE, Telefone (66) 9714-1362. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotor(a) de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 292/2016, oferecer DENÚNCIA em desfavor de JOSE DE SOUSA 

SILVA, pela pratica do seguinte fato delituoso: Consta nos autos do I.P 

incluso que, no dia 29 de março, de 2016, por volta das 20hrs45min, na 

esquina entre a av .primavera e av margaridas bairro. bandeirantes nesta 

urbe, o denunciado JOSE DE SOUSA SILVA, conduziu veículo automotor 

com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool 

sendo que não possui habilitação ou permissão para dirigir. Ante exposto, 

o denunciado JOSE DE SOUSA SILVA, teve sua conduta incursa art, 306, 

c/c art.298, inciso III ambos da lei federal nº 9.503,de 23 de setembro de 

1997, razão pela qual O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

requer que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o 

devido processo legal, prosseguindo-se com feito até ulterior Sentença 

Condenatória .”LUCAS DO RIO VERDE/MT, 20 DE FEVEREIRO DE 2017, 

PROMOTOR DE JUSTIÇA CAIO MARCIO LOUREIRO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 417 de 975



Despacho: Vistos etc.,1 - Recebo a denúncia na forma em que foi posta 

em Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código 

de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do 

artigo 395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no 

fato da peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2 - Cite-se o acusado Claudiomiro da Silva 

Castanho e intime-o para comparecer a audiência de Suspensão 

Condicional do Processo que designo para o dia 04 de julho de 2017, às 

14h:00min, devendo comparecer na presente audiência acompanhado de 

advogado. Consigno que não havendo acompanhamento por advogado 

constituído, lhe será nomeado o ilustre Defensor Público que oficia nesta 

Comarca. 3 – Tendo em vista que o denunciado Jose de Sousa Silva está 

sendo processado por outros crimes, conforme antecedentes criminais 

em anexo, deixo de designar audiência de suspensão condicional do 

processo em seu favor.4 – Assim, cite-se o acusado Jose de Sousa Silva 

e intime-o para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, devendo ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça 

deverá indagar o denunciado, se o mesmo possui advogado constituído, e 

caso não possua, se tem condições de constituir advogado. Caso o 

denunciado não apresente a resposta no prazo legal ou não constitua 

Defensor ou informe não possuir condições de constituir advogado, 

nomeio desde já para a defesa do mesmo o ilustre Defensor Público que 

oficia nesta Vara, devendo ser intimado da nomeação bem como para 

oferecer resposta à acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do 

CPP, com as alterações da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para 

citação pessoal e nem sendo o caso de citação por hora certa (art. 362, 

do CPP), fica desde já ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, 

§1°, CPP).5 – INDEFIRO o pedido, veiculado por parte do Ministério Público, 

que objetiva a requisição de informações, dirigidas à órgãos/repartições 

públicas, com o propósito de obter folha/certidão de antecedentes 

criminais em nome dos réus. É que, segundo o feitio da legislação de 

regência, o Ministério Público, na condição de dominus litis e atuando na 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de conduzir/promover 

diligências investigatórias e requisitar/solicitar diretamente documentos e 

informações [art. 129, incisos VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, 

alínea 'b', II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos 

do Código de Processo Penal]. O Poder Judiciário não está 

obrigado/forçado, de forma genérica e não-individualizada, a deferir a 

realização de diligências, pleiteadas pelo órgão acusador, exceto se 

demonstrada a necessidade efetiva de sua intermediação, por intermédio 

da exposição de justificativa concreta que demonstre a existência de 

dificuldade ou de obstáculo instransponível para a concretização do ato, 

através da utilização/emprego de meios próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 

28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 

664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 03/0312005; 

STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 

03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na hipótese sub judice. 6 – 

Comunique-se do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como alimente-se o banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso III, da 

CNGC/MT). 7 – Dê ciência ao Ministério Público.8 - Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 04 de março de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134956 Nr: 536-97.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS PEREIRA, Cpf: 01232225169, 

Rg: 1555109-1, Filiação: Anastácia Pereira, data de nascimento: 

13/07/1981, brasileiro(a), natural de Olho D'agua Gomes-MA, convivente. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotora de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 053/2017, oferecer DENÚNCIA em desfavor de MARCOS 

PEREIRA, pelo seguinte fato delituoso, consta do incluso procedimento 

investigativo que .no dia 21 de Janeiro de 2017, por volta das 00hrs 20min, 

na av.Luiz Carlos Tessele Junior, nesta urbe, denunciado MARCOS 

PEREIRA, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool. O Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso DENÚNCIA MARCOS PEREIRA, como incurso no 

ART.306LEI Federal nº9.503, 23 de setembro de 1997 (Código Brasileiro 

de Trânsito),Lucas do Rio Verde/MT, 16 de novembro de 2017, Promotor 

de Justiça Caio Marcio Loureiro.”

Despacho: Vistos etc.,1 – Recebo a denúncia na forma em que foi posta 

em Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código 

de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do 

artigo 395 do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no 

fato da peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2 – Tendo em vista que o denunciado está 

sendo processado por outro crime, conforme antecedentes criminais em 

anexo, deixo de designar audiência de suspensão condicional do 

processo.3 - Cite-se o acusado e intime-o para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser consignado no 

mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o denunciado, se o 

mesmo possui advogado constituído, e caso não possua, se tem 

condições de constituir advogado. Caso o denunciado não apresente a 

resposta no prazo legal ou não constitua Defensor ou informe não possuir 

condições de constituir advogado, nomeio desde já para a defesa do 

mesmo o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, devendo ser 

intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à acusação no 

prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações da Lei nº. 

11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo o caso de 

citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já ordenada a citação 

por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).4 – INDEFIRO o pedido, veiculado 

por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição de informações, 

dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito de obter 

folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, segundo 

o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na condição de 

dominus litis e atuando na defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a prerrogativa 

de conduzir/promover diligências investigatórias e requisitar/solicitar 

diretamente documentos e informações [art. 129, incisos VI e VIII da 

CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 

13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo Penal]. O Poder 

Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice. 5 – Comunique-se do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 
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de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, 

inciso IV, da CNGC/MT). 6 – Dê ciência ao Ministério Público.7 - Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 26 de fevereiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 176367 Nr: 748-16.2020.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDS, PCDS, ODSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, EMERSON CLAIRTON DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 268.611, MARILCE AMARAL CAMARGO - 

OAB:427292

 .Fundamento e Decido.Analisando detidamente os motivos esposados nas 

decisões proferidas às fls. 51/53 e 55/57, verifica-se que bem expostas 

estão as razões que ensejaram na decretação da prisão preventiva dos 

requerentes, ante a presença dos indícios da autoria, da materialidade 

delitiva e o reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para 

garantia da ordem pública, não havendo alteração fática capaz de 

maculá-la.Por outro lado, entendo que algumas condições pessoais 

favoráveis dos requerentes, não poderia lhes garantir o direito à liberdade, 

consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário. 

Outrossim, quanto a alegação de que a requerente encontra-se recolhida 

em condições precárias em cela da Delegacia de Policia Civil, tem-se que a 

mesma restou prejudicada, ante o teor da certidão de fl. 93.Por sua vez, 

quanto a alegação de que a requerente é portadora de doença 

depressiva, necessitando da ingestão de remédios, bem como que o seu 

estado de saúde se agravou com a prisão, tem-se que não deve 

prosperar, vez que a Defesa não juntou aos autos qualquer documento 

comprobatório de tal condição, tão pouco da impossibilidade de 

acompanhamento médico pela requerente enquanto reclusa.ISSO POSTO, 

pelos fatos e fundamentos esposados nas decisões de fls. 51/53 e 55/57, 

em consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que 

decretou a prisão preventiva dos requerentes, e INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado pelos requerentes Leonardo 

Biz dos Santos e Osana da Silva dos Santos, qualificados nos autos.2. Do 

indiciado Pedro Celso dos Santos ).Diante das razões expostas, 

HOMOLOGO a prisão em flagrante do indiciado Pedro Celso dos Santos, 

bem como a fiança arbitrada em favor do mesmo (fl. 26), a qual já foi paga 

e o indiciado foi solto (fl. 27), mantendo-o em liberdade.No mais, 

apense-se o presente feito ao Inquérito Policial, tão logo ele aporte neste 

Juízo.3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 110461 Nr: 4190-63.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY TAMIÃO LIMA, JUSCELINO DA 

COSTA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT

 Vistos etc.,

Tendo em vista que o presente feito encontra-se incluso na lista de 

processos da Meta nº. 02/2020 do CNJ, antecipo para o dia 24 de junho de 

2020, às 16h10min, a realização da audiência de instrução e julgamento 

designada à fl. 240.

 Intimem-se o Ministério Público, o Defensor, as testemunhas Erivelton 

Teixeira, João Adelar Godoy Santana e Antônia Helena Alves da Silva e o 

acusado Vanderley Tamião Lima. Requisite-se, se necessário.

 Cumpra-se, com urgência, vez que trata-se de processo incluso na Meta 

nº. 02/2020 do CNJ.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 176475 Nr: 809-71.2020.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FERRARI MUCHON, GUILHERME 

JUNIOR PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16.674

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 27 de agosto de 2020, às 16h30min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 176746 Nr: 949-08.2020.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER RESINO JUNIOR - 

OAB:22.198/MT

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 27 de agosto de 2020, às 16h40min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 176876 Nr: 1048-75.2020.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANDRÉ TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:16482

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 27 de agosto de 2020, às 16h15min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 176910 Nr: 1080-80.2020.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE PINZETTA - 

OAB:25471

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.
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II – Designo audiência para o dia 27 de agosto de 2020, às 16h20min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 177082 Nr: 1200-26.2020.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRO MARCOS NARCISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B/MT

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 27 de agosto de 2020, às 16h00min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 176449 Nr: 801-94.2020.811.0045

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PEDRO CELSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CLAIRTON DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 268.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Pedro Celso dos Santos, por meio de advogado constituído, requereu a 

restituição de objeto apreendido no feito nº. 748-16.2020 (id. 176367), 

juntando os documentos de fls. 08/14.

Instado, o Ministério Público manifestou de forma desfavorável (fls. 15/18).

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Pretende a requerente a restituição do seguinte objeto apreendido no feito 

nº. 748-16.2020: 01 (um) veiculo Fiat Uno Mile Way Ecom, placa: 

NPM-2133, ano de fabricação: 2012, ano de modelo: 2013, cor branca.

A matéria em questão (restituição das coisas apreendidas) encontra-se 

regulamentada no artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal.

Da análise dos dispositivos legais supracitados, extraem-se os seguintes 

requisitos para restituição das coisas apreendidas: 1) Induvidoso o direito 

do requerente, 2) não interessar(em) ao processo e 3) Restituível(eis) 

o(s) objeto(s) pretendido(s).

 Pois bem.

No caso versando, vislumbra-se que o objeto apreendido não é passível 

de restituição neste momento, pois pode ser objeto de perda em favor da 

União, por ser produto ou instrumento do crime de tráfico ilícito de droga, 

nos termos do artigo 63 da Lei n/º 11.343/2006.

Outrossim, insta consignar que o Ministério Público manifestou 

desfavoravelmente ao pedido de restituição em apreço.

Logo, a restituição em comento é medida que não se impõe.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, INDEFIRO o pedido de restituição de fls. 02/06.

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149768 Nr: 9524-10.2017.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR CÉSAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUNIOR CÉSAR DA SILVA, Filiação: 

Juventina Madalena da Silva e Cecílio Domingos da Silva, data de 

nascimento: 26/02/1986, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

servente de pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Trata-se de comunicação da Prisão em 

Flagrante do indiciado Junior Cesar da Silva, pela suposta prática do crime 

descrito no artigo 21, da Lei nº. 3.688/1941 c/c Lei nº. 11.340/2006. 

Instado, o Ministério Público manifestou pela homologação da prisão em 

flagrante e, também, do valor arbitrado pela autoridade policial a título de 

fiança (fl. 18).A seguir, vieram-me os autos conclusos.É o sucinto 

Relatório.Fundamento e Decido.1. Da homologação do auto de prisão em 

flagrante.A prisão em flagrante deverá ser homologada se a 

documentação comprovar a presença dos requisitos formais e materiais.O 

auto está formalmente perfeito, com a oitiva dos condutores, da vítima, 

com interrogatório do conduzido, com a comprovação de entrega da nota 

de culpa no prazo legal, além da nota de garantia, atendendo assim, aos 

requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de 

Processo Penal, bem como na Constituição Federal. O autuado se 

encontrava em situação de flagrância, uma vez que foi preso, logo após 

cometer a infração penal, em situação de perseguição, de modo que 

presente também os requisitos de ordem material, previstos no artigo 302, 

do Código de Processo Penal.Além do mais, o crime atribuído ao flagrado é 

punido com pena privativa de liberdade com pena máxima não superior a 

04 (quatro) anos, justificando o correto arbitramento de fiança pela 

autoridade policial (art. 322 CPP).Diante das razões expostas, 

HOMOLOGO a prisão em flagrante do indiciado Junior César da Silva, bem 

como a fiança arbitrada em favor do mesmo (fls. 12 e 13), a qual já foi 

paga e o indiciado foi solto (fl. 15), mantendo-o em liberdade.2. Do pedido 

de decretação de medidas de proteção da Lei Maria da Penha.Analisando 

detidamente os autos, verifico a presença do “fumus boni iuris”, 

consubstanciado na suposta prática de violência doméstica e/ou familiar 

contra mulher (art. 5º, da Lei nº 11.340/2006), face o contido no Auto de 

Prisão em Flagrante de fl. 03, no Boletim de Ocorrência de fls. 16/17 e nas 

declarações de fl. 06, bem como o “periculum in mora”, haja vista a 

possibilidade de reiteração na prática delitiva.Assim sendo, tenho por bem, 

no caso versando, deferir as seguintes medidas protetivas de urgência:1) 

Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a 

ofendida (art. 22, II, da Lei 11.340/2006).2) O ofensor não poderá 

aproximar-se da ofendida, de seus familiares (com exceção de eventuais 

filhos do casal) e das testemunhas, no limite mínimo de 500 (quinhentos) 

metros (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).3) O ofensor não poderá ter 

contato com a ofendida, seus familiares (com exceção de eventuais filhos 

do casal) e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 

“b”, da Lei nº 11.340/2006).4) O ofensor não poderá frequentar a casa 

onde a vítima reside ou passará a residir, bem como o seu local de 

trabalho a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida 

(art. 22, III,“c”, da Lei nº. 11.340/2006).Intime-se a ofendida, nos termos do 

art. 21, da Lei nº 11340/2006, cientificando-a, outrossim, do direito a 

assistência judiciária gratuita (art. 28, da Lei nº 11340/2006). Bem como 

para promover as medidas no âmbito cível que julgar necessária.Dê-se 

vista dos à Equipe Multidisciplinar do Fórum para que acompanhe o caso e, 

no caso de detectar alguma situação de risco não agasalhada por esta 

decisão, comunicar imediatamente este Juízo.Oficie-se à autoridade 

policial, comunicando que foram concedidas as medidas de proteção 

requeridas, devendo garantir proteção à ofendida, inclusive no caso de 

descumprimento das medidas ora deferidas, na forma estabelecida pelo 

artigo 11 e seus incisos da Lei nº 11.340/06.Notifique-se o ofensor acerca 

da presente decisão, para que cumpra as determinações acima 

especificadas, consignando-se que o descumprimento das medidas 

protetivas ora deferidas PODERÁ ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA 

PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 313, IV, do Código de 

Processo Penal.Dê ciência ao Ministério Público (art. 18, III, da Lei nº 

11.340/2006).Proceda-se à devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei nº 11.340/06.No mais, apense-se 

o presente feito ao Inquérito Policial, tão logo ele aporte neste 

Juízo.Intime-se. Dê ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Finalidade: o descumprimento das medidas protetivas ora deferidas 

PODERÁ ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃOPREVENTIVA, 

nos termos do artigo 313, IV, do Código de Processo Penal

Lucas do Rio Verde, 16 de março de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165211 Nr: 841-13.2019.811.0045

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR FRANCISCO LOPES, Filiação: 

Celina da Silva Lopes, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Despacho/Decisão: Autos n. 841-13.2019.811.0108- Código 160717 

Medida ProtetivaVistos em plantão judiciário.Cuida-se de Pedido de 

Aplicação de Medidas Protetivas requerido pela vítima, LUILMA 

APARECIDA COSTA ROSA, por meio da ilustre autoridade policial, em 

desfavor de GILMAR FRANCISCO LOPES.Infere-se das declarações da 

vítima que vive maritalmente como o agressor há aproximadamente 20 

(vinte) anos.Ao final, requereu que se adotem medidas de proteção, 

preconizadas no art. 22 da Lei Maria da Penha, a fim de evitar a recidiva 

de violência do acusado.É o que relato. DECIDO.Compulsando os autos, 

verifico que a vítima procurou a Autoridade Policial, postulando pela 

aplicação das medidas de proteção, por ter sido vítima do crime previsto 

na Lei Maria da Penha – Lei 11.340/2006.Conforme previsão disposta no 

artigo 19 da referida Lei, “as medidas protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da 

ofendida”. No artigo 22 da Lei 11.340/06, estão elencadas como medidas 

voltadas ao sujeito ativo da violência doméstica: a suspensão da posse ou 

restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente; o 

afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; a 

proibição de condutas como a aproximação da família e o contato com a 

ofendida; restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores e 

a prestação de alimentos provisionais ou provisórios. A restrição ao porte 

de armas denota preocupação com a incolumidade física da vítima, uma 

vez que dados estatísticos apontam sua assustadora utilização na prática 

de crimes contra mulheres. Depreende-se, inclusive, que deverá a ordem 

de busca e apreensão acompanhar esse impedimento, bem como serem 

acrescidos ao termo “arma de fogo” o “acessório”, “munição” e “artefato 

explosivo ou incendiário”. O afastamento do lar somente será deferido 

ante a notícia da prática ou do risco concreto do crime, evitando, dessa 

forma, equívocos ou prejuízos que extrapolam a sua pessoa. Na vigência 

dessa ordem, sua desobediência tipifica a conduta prevista no artigo 359 

do CP; depois de ultimada a separação judicial ou dissolvida a união 

estável, configurará a invasão de domicílio prevista no artigo 150 do CP. 

Em situações traumáticas, o comportamento condenado não se restringe 

ao recesso do lar, podendo abranger o local de trabalho da ofendida ou 

lugares por ela frequentados, sendo cabível a determinação do 

distanciamento do agressor. A referida determinação se torna extensiva 

aos familiares, ante a pretensão de preservar a vítima, a qual 

necessitarádo apoio destes “para atravessar a ruptura da relação 

violenta, por natureza interativa e conflituosa”. Quanto às testemunhas, 

assume a finalidade de evitar a intimidação implícita. Salienta-se que o 

caput do artigo em análise possibilita a aplicação cumulativa das medidas 

previstas, dependendo sua concessão, como comentado anteriormente, 

de provocação (requerimento do Ministério Público ou pedido da ofendida 

conforme disposição do artigo 19). Nesta esteira, note-se que a 

autoridade policial, motivada pela declaração da ofendida, requereu a 

aplicação urgente de medidas visando coibir a prática de violência 

acometida pelo ofensor, medida que se impõe para que se evitem maiores 

gravames para a vítima, em expressa consonância com a proteção que 

ora é conferida pelo Estado.Assim, constatada a violência doméstica 

praticada pelo agressor, torna-se necessária a imposição de tais medidas 

a fim de proteger a incolumidade física e moral da ofendida.Em razão dos 

argumentos acima expostos, APLICO, de IMEDIATO e a requerimento da 

ofendida, em observância ao constante no artigo 22 da Lei 11.340/2006, 

as seguintes medidas:a)Suspensão da posse/restrição do porte de 

armas;b)Afastamento do lar, domicilio ou local de convivência;c)proibição 

de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no 

limite máximo de 200 (duzentos) metros;d) proibição de manter contato 

com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de 

comunicação;e)proibição de frequentar a residência e local da trabalho da 

vítima, a fim de preservar sua integridade f ísica e 

psicológica.f)Encaminhamento de ofendida e dependentes ao programa 

oficial de proteção e atendimento.Ante o exposto, DETERMINO sejam 

cumpridas as medidas protetivas acima impostas, e havendo resistência 

do ofensor, ou caso se torne necessário, requisite-se o auxílio de força 

policial, a qualquer momento, para garantir efetivo adimplemento da 

decisão, nos termos do artigo 22, § 3º da Lei 11.340/2006.Cientifique-se a 

Ilustre Representante do Ministério Público desta decisão.A presente 

decisão servirá como mandado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.De Lucas do Rio Verde/MT, 16 de fevereiro de 2019.Melissa 

de Lima AraújoJuíza de Direito Plantonista

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 16 de março de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003163-86.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA (REQUERIDO)

PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINA NIGG OAB - PR32376 (ADVOGADO(A))

CATIA SILENE MEDEIROS DA SILVA OAB - RS87146-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(S) EMBARGADO(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS APRESENTADO PELO(S) 

EMBARGANTE(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-96.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE LIMA (REU)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 05/05/2020 Hora: 13H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 05/05/20 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-73.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGIVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação redesignada para a Data: 28/04/2020 Hora: 14:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-13.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACREMILSO MANOEL ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE BARROS DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 05/05/2020 Hora: 13H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 05/05/20 13:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-83.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CAMARGO SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAMARGO SILVEIRA OAB - MT27340-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

LUANA CORINA MEDEA ANTONIOLI ZUCCHINI OAB - SP181375 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o 28 de abril de 2020, às 14:30H (MT), a 

ser realizada na Sala de Audiências do JUIZADO ESPECIAL DESTA 

COMARCA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-51.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE COSTA DA SILVA (REU)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 05/05/2020 Hora: 14H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 05/05/20 14:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004201-36.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYRTON DE OLIVEIRA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA OAB - MT21668/O 

(ADVOGADO(A))

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

DIEGO ALAN RICHTER (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 28/04/2020 Hora: 14:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003043-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABEGG COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E BORRACHARIA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARQUES JUNIOR (REQUERIDO)

 

ar

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001531-25.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CHAGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERLISE MARCHIORI OAB - MT20014/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR RENAN PIMENTA SOARES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por sua advogada e via DJE, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de direito, 

mormente para juntar comprovante de endereço em nome do autor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002949-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO INTEGRADO EDUCAR LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SRSC CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 06/05/2020 Hora: 13:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004306-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR FERNANDES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE OAB - MT21579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE SILVA ALVES (REQUERIDO)

LINOS ROBERTO PINTO ALVES (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 05/05/2020 Hora: 14H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 05/05/20 14:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002945-58.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO INTEGRADO EDUCAR LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE MARIA JUNG (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 422 de 975



INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação redesignada para a Data: 06/05/2020 Hora: 13:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002224-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS REGINALDO CEGELKA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 05/05/2020 Hora: 14H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 05/05/20 14:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-45.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o RECLAMADO, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência de 

Conciliação redesignada para o dia Data: 07/05/2020 Hora: 13:00 (MT), a 

ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011020-06.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER MANHANI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

8011020-06.2015.8.11.0045 DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME - CNPJ: 

11.103.844/0001-84 (REQUERENTE) WAGNER MANHANI - CPF: 

030.871.871-27 (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certificado que em 

cumprimento da presente ordem ID n.º 28971544, e após as formalidades 

legais, NÃO FOI POSSÍVEL INTIMAR o reclamado WAGNER MANHANI, uma 

vez que no endereço falei com a pessoa da Sr.ª Taiane Prado, e disse que 

a pessoa do reclamado não reside no endereço, não sabendo dar 

qualquer informação de onde possa ser localizado. Desta forma, devolvo 

o mandado a Secretaria para os devidos fins. Sorriso/MT, 28 de fevereiro 

de 2020. MARCOS PEREIRA Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: 

- TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005863-35.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZEFERINO BORTOLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR PAHIM FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 06/05/2020 Hora: 13:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006158-72.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PADUA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN GIUSTTI (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 05/05/2020 Hora: 14H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 05/05/20 14:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010861-63.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON DOUGLAS ROCHA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 06/05/2020 Hora: 14:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001457-68.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RIGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do teor da 

certidão do Oficial de Justiça, INTIMO a parte autora, por seu advogado e 

via DJE, para manifestação no prazo legal, notadamente para indicar 

endereço da parte reclamada. Lucas do Rio Verde - MT, 17 de março de 

2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-02.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIANE PINHEIRO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 06/05/2020 Hora: 14:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-65.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR MACALIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 06/05/2020 Hora: 14:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-57.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SACOLAO E SUPERMERCADOS POPULAR LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALICE BARBOSA OAB - MT25983/O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IARA RIBEIRO MAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000824-57.2019.8.11.0045.  REQUERENTE: SACOLAO E 

SUPERMERCADOS POPULAR LTDA REQUERIDO: IARA RIBEIRO MAIA 

Vistos. Para a validade da citação de pessoa física pelo correio, é 

necessária a entrega da carta registrada diretamente ao destinatário, de 

quem deve ser colhida à assinatura no recibo, não bastando a simples 

entrega da correspondência no endereço do citando quando recebida por 

pessoa diversa. Dessa forma, não houve citação do executado em Id. 

21932091, motivo pelo qual indefiro o pedido decretação de revelia e 

julgamento antecipado da lide. Intime-se a parte o requerente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, decline nos autos endereço onde poderá a parte 

requerida ser localizada para fins de citação, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelos sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000194-06.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000194-06.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME EXECUTADO: JOSE 

CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - ME, JOSE CARLOS RODRIGUES 

DOS SANTOS Vistos. É indispensável à intimação pessoal da executada 

para o cumprimento voluntário da sentença, por carta com aviso de 

recebimento, conforme dispõe o art. 513, § 2º, II, do CPC. Ocorre que, no 

presente caso, foi expedido mandado de intimação pessoal para o 

cumprimento voluntário da sentença, tendo sido a diligência encaminhada 

para o mesmo endereço em que a parte ré foi intimada para a audiência de 

conciliação (Id. 1032079), na fase de conhecimento. Como é sabido, as 

partes devem comunicar ao Juízo eventuais mudanças de endereços 

ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações 

enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação 

(art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Assim, não obstante a necessidade da 

nova intimação pessoal do executado que foi revel na fase de 

conhecimento, é certo que restou satisfeita a intimação prevista no art. 

513, §2º, II do CPC, pelo que se observa em Id. 10260808, porquanto o réu 

não comunicou ao Juízo a mudança do seu endereço. Por fim, satisfeita a 

intimação para o cumprimento voluntário da sentença, intime-se o 

exequente apresentar planilha de débito atualizada e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010464-04.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MACHADO LIZIEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010464-04.2015.8.11.0045. REQUERENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME REQUERIDO: LUCIANA MACHADO LIZIEIRO Vistos. A executada 

requer em Id. 21349302 o desbloqueio dos valores penhorados em Id. 

11361546, por se tratar do recebimento de bolsa família e pensão 

alimentícia. Analisando os documentos trazidos pela executada, 

verifica-se que ela não se desincumbiu do ônus de comprovar suas 

alegações de que referido valor, ao qual se requer o desbloqueio, 

realmente possui caráter alimentar, mormente porque não carreou 

qualquer extrato de atividade bancária que atestasse a origem dos 

recursos como sendo provenientes de pensão alimentícia e de bolsa 

família. Assim, como não há como se comprovar o caráter exclusivamente 

alimentar da verba penhorada em suas contas correntes, restou 

configurada a impossibilidade de afastamento da penhora online no caso 

concreto. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de levantamento da 

constrição efetuada na conta de titularidade do executado e penhorado 

pelo sistema BACEN-JUD, tendo em vista a fundamentação supra. 

Expeça-se alvará do valor bloqueado em favor do credor. Defiro o pedido 

de Id. 24184180 e, de imediato, proceda-se busca no sistema RENAJUD 

com o objetivo de encontrar veículos disponíveis para penhora em nome 

do (a) Executado (a) LUCIANA MACHADO LIZIEIRO, inscrita no CPF: 

919.206.802-25. Havendo veículo em nome do devedor e sem restrição, 

proceda-se imediatamente a constrição. Com a resposta dos comandos 

realizados pelos sistemas eletrônicos, estimado em 72 horas, junte-se nos 

autos. Realizado o ato, intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 

dias, manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto aos 

cartórios extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de extinção. 

Retifique-se a autuação para Cumprimento de Sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004260-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ MULLER OAB - GO39756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DE ARAUJO (EXECUTADO)

MARCIA NUNES BARBOSA (EXECUTADO)

ENERTECNICA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004260-58.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: CIEL MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA - ME EXECUTADO: ENERTECNICA COMERCIO E PRESTADORA DE 

SERVICO LTDA - ME, PAULO SERGIO DE ARAUJO, MARCIA NUNES 

BARBOSA Vistos. Ante o teor do art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95, sabe-se 

que as partes devem comunicar ao Juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Assim, é certo que restou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 424 de 975



satisfeita a intimação sobre os atos executivos realizados nos autos, pelo 

que se observa em Id. 20136139, porquanto os réus não comunicaram ao 

Juízo a mudança do seus endereços. De forma, intime-se o exequente 

apresentar planilha de débito atualizada e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA KOTTNVITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILDA DANTAS CASTRO SOUZA LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000268-26.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARCIA ANDREIA 

KOTTNVITZ REQUERIDO: ROSILDA DANTAS CASTRO SOUZA LIMA 

Vistos. Cuida-se de analisar o pedido de revogação da justiça gratuita 

deferida para a execução de honorários de sucumbência. Decido. A 

princípio, os beneficiários da justiça, quando vencidos, sujeitam-se ao 

ônus da sucumbência. Assim, a concessão da gratuidade suspende o 

pagamento das verbas de sucumbência enquanto durar a situação de 

pobreza, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, findo o qual estará 

prescrita a obrigação, a teor do disposto no § 3º do art. 98 do CPC. 

Cumpre à parte credora demonstrar a mudança do status econômico do 

devedor. Portanto, é seu o ônus de provar que o beneficiário da 

gratuidade da justiça não preenche mais os requisitos, nos termos do 

artigo acima mencionado. No caso, o fato da parte executada possuir em 

seu nome 02 veículos automotores, por si só, não comprova que tenha 

perdido a condição de beneficiária da justiça gratuita, prevalecendo a 

presunção de veracidade juris tantum da declaração de pobreza, que 

somente pode ser eliminada diante da existência de prova em contrário, o 

que não ocorreu. Nesse sentido: DECISÃO: Acordam os (as) 

Desembargadores (as) da 16.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer e dar 

provimento ao recurso. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO. AUTOR BENEFICIÁRIO DO INSTITUTO DA 

JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSTERIOR 

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO, POR PEDIDO FORMULADO PELO ESCRIVÃO 

DA SERVENTIA JUDICIAL.IMPOSSIBILIDADE. OS SERVENTUÁRIOS DA 

JUSTIÇA NÃO DETÊM LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM JUÍZO, SALVO 

POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA, A REVOGAÇÃO DO MENCIONADO 

BENEFÍCIO E/OU O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MUDANÇA 

DE FORTUNA.INOCORRÊNCIA. A MERA EXISTÊNCIA DE BENS EM NOME 

DO BENEFICIÁRIO NÃO É ÓBICE PARA A CONCESSÃO DAS BENESSES. 

DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os 

serventuários da justiça não detêm legitimidade ativa para postular em 

juízo, nos Agravo de Instrumento n.º 1.575.540-1 fl. 2mesmos autos em 

que litigam as partes, a revogação dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, porquanto não guardam pertinência subjetiva com a demanda. 2. 

A mera existência de bens (como veículos ou imóveis) em nome do 

beneficiário não constitui fato autônomo capaz de autorizar a revogação 

das benesses em questão, ou, de outro vértice, obstar a concessão do 

benefício, haja vista que se deve investigar a disponibilidade imediata de 

recursos financeiros do requerente. 3. Recurso conhecido e provido. 

(TJPR - 16ª C.Cível - AI - 1575540-1 - Toledo - Rel.: Anderson Ricardo 

Fogaça - Unânime - - J. 23.11.2016) (TJ-PR - AI: 15755401 PR 1575540-1 

(Acórdão), Relator: Anderson Ricardo Fogaça, Data de Julgamento: 

23/11/2016, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1936 06/12/2016) 

(Grifo nosso). Enfim, o pedido de revogação do benefício da justiça 

gratuita, nos termos do artigo acima citado, merece prosperar apenas 

quando restar cabalmente demonstrado, pela parte contrária, a 

inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua 

concessão, posto que revogar esse benefício sem essa comprovação 

seria violar princípio de natureza constitucional (art. 5º, LXXIV). Logo, 

deve ser mantida a justiça gratuita deferida, ficando suspensa a execução 

decorrente da sucumbência, a teor do artigo 98, § 3º do CPC. Ante o 

exposto, ante a suspensão da exigibilidade da condenação sucumbencial, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registra pelo sistema. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010538-34.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SINARA ALDRIA WAGNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO(A))

LUCIVANI BREMBATTI OAB - MT0010691A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL CHAMPOSKI FERNANDES (REQUERIDO)

ANILTON FERMINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010538-34.2010.8.11.0045. REQUERENTE: SINARA ALDRIA WAGNER 

REQUERIDO: LOURIVAL CHAMPOSKI FERNANDES, ANILTON FERMINO DE 

SOUZA Vistos. Indefiro a avaliação do veículo descrito em Id. 24576807, 

sobretudo considerando o gravame existente sobre o mesmo - alienação 

fiduciária – que impossibilita a penhora. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL E 

RECURSO ADESIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DO VEÍCULO 

ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO SOBRE 

DIREITOS E AÇÕES DE TITULARIDADE DO DEVEDOR SOBRE O BEM. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É incabível a 

penhora do bem alienado fiduciariamente, podendo, entanto, a constrição 

recair sobre direitos e ações do fiduciante. Precedentes jurisprudenciais. 

Em nome do princípio da causalidade, o embargado deve arcar com a 

totalidade dos ônus de sucumbência e despesas adiantadas pelo 

embargante. Majoração dos honorários sucumbenciais fixados na 

sentença, de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do CPC. NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. (Apelação Cível Nº 70077442077, Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado 

em 26/07/2018). (TJ-RS - AC: 70077442077 RS, Relator: Luiz Felipe 

Silveira Difini, Data de Julgamento: 26/07/2018, Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/08/2018) (Grifo 

nosso). Designe-se data para audiência de conciliação, conforme 

requisitado pelo exequente. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001756-45.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE PERSILA SALES BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN CARLOS MIRANDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001756-45.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JULIANE PERSILA SALES 

BORBA REQUERIDO: LUAN CARLOS MIRANDA - ME Vistos. O processo 

judicial possui regras claras de procedimento, a garantir a segurança 

jurídica das partes que estão sujeitas a tutela jurisdicional. Atente-se que 

os argumentos do autor em relação à citação do requerido por contato 

telefônico não devem prosperar. Não há como garantir que a pessoa do 

telefone indicado é a pessoa que se pretende citar. Falta ao procedimento 

a certeza de conhecimento que deve emanar da citação. De outra banda, 
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quanto ao pedido de reanálise da liminar, verifico que não há fatos novos 

capazes de modicar a decisão que indeferiu a tutela antecipada, a qual se 

encontra devidamente fundamentada. Dessa forma, indefiro o pedido para 

citação por telefone e reconsideração da decisão de tutela antecipada. 

Assim, intime-se a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

decline nos autos endereço onde poderá a parte requerida ser localizada 

para fins de citação, sob pena de extinção e arquivamento. Realizado o 

ato, reitere a tentativa de citação, observando o novo endereço constante 

nos autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002234-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRETTO & TRETTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE PEREIRA PINTO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002234-24.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: TRETTO & TRETTO LTDA - ME 

EXECUTADO: NEIDE PEREIRA PINTO DA CRUZ Vistos. O arresto é medida 

executiva decorrente da ausência da parte executada no seu domicílio 

(CPC, art. 830, caput). Efetivado o arresto e não encontrada a parte 

executada pelo oficial de justiça (CPC, art. 830, § 1º), cabe à parte 

exequente requerer a citação por edital (CPC, art. 830, § 2º). Neste 

diapasão, o arresto não é medida adequada no procedimento de execução 

de título extrajudicial nos Juizados Especiais Cíveis, por incompatibilidade 

com as normas que regem esse sistema. Primeiro, o art. 53, § 4º, da Lei n. 

9.099/1995 diz que não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto. A lei prevê duas 

formas de extinção do processo e a ausência de localização do devedor é 

uma delas. E justamente a ausência da parte executada no seu domicílio é 

o requisito autorizador do arresto. Ora, se o devedor não é o localizado, o 

processo deve ser extinto, sem possibilidade de prosseguimento. Caso 

tenha conhecimento da existência de patrimônio, cabe ao credor ajuizar a 

ação de execução no juízo comum. Segundo, ao propor ação perante o 

Juizado Especial Cível, o exequente deve ter certeza do paradeiro do 

executado para fins de citação pessoal. Isso porque, inviabilizada a 

citação pessoal, a lei veda a citação por edital no procedimento do Juizado 

Especial Cível (art. 18, § 2º), pois incompatível com os princípios 

informativos que regem a matéria (art. 2º). A vedação alcança qualquer 

tipo de processo (conhecimento ou execução), sendo que a 

impossibilidade de proceder à citação por edital acarreta na extinção do 

processo (Lei n. 9.099/1995, arts. 51, II, e 53, § 4º). A citação por edital, 

aliás, é ato processual indispensável após a efetivação do arresto e não 

localização do devedor pelo oficial de justiça (CPC, art. 830, § 2º). 

Terceiro, o procedimento do arresto é contrário aos princípios informativos 

dos Juizados Especiais (Lei n. 9.099/1995, art. 2º). O arresto pressupõe 

que o devedor não tenha sido localizado pelo oficial de justiça quando da 

citação. Posteriormente, se encontrado bens arrestáveis, o oficial de 

justiça deverá, novamente, tentar citar o devedor em duas oportunidades 

distintas. Não o encontrado e inexistindo suspeita de ocultação, o devedor 

será citado por edital, se houver requerimento do credor. Decorrido o 

prazo de citação e sem manifestação do devedor, o arresto se converte 

em penhora, com nova necessidade de intimação do devedor da penhora 

e para comparecer na audiência, a fim de opor embargos (Lei n. 

9.099/1995, art. 53, § 1º). Não bastasse isso, há necessidade de 

nomeação de curador especial ao devedor (CPC, art. 72, II; STJ, Súmula n. 

196). Como se vê, o procedimento do arresto e suas consequências 

tornam o procedimento moroso e custoso em claro contraste com os 

princípios informativos dos Juizados Especiais. Nesta senda, diante da 

impossibilidade da citação por hora certa ou por edital, não há como 

proceder-se à posterior conversão do arresto em penhora, medida esta, 

em última análise, pretendida pela parte autora. Por fim, registre-se que 

este juízo não desconhece o teor do Enunciado n. 37 do Fonaje. Contudo, 

o enunciado não tem efeito vinculante e sequer provém de órgão 

jurisdicional, de modo que inexiste obrigatoriedade na sua aplicação. 

Assim colocado, sem mais delongas, INDEFIRO de pronto os pedidos de 

arresto executório (Id. 27450037). Isto posto, determino a intimação do 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline nos autos 

endereço onde poderá a parte executada ser localizada para fins de 

citação, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010174-57.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA MAIS LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MASSAHIKO OKADA (EXECUTADO)

WILSON HARUHIKO OKADA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO FRANCA TEIXEIRA DE FREITAS OAB - SP160052 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010174-57.2013.8.11.0045. EXEQUENTE: TRANSPORTADORA MAIS 

LTDA ME - ME EXECUTADO: FABIO MASSAHIKO OKADA, WILSON 

HARUHIKO OKADA Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). Fundamento e Decido. A exceção de pré-executividade 

consiste em um meio de defesa do executado, originariamente consagrado 

na jurisprudência e na doutrina (e agora legalmente previsto no art. 803, 

parágrafo único, CPC), por meio da qual, sem garantia do juízo e mediante 

simples petição, pode o executado alegar, em incidente processual, 

determinado vício, lastreado em matérias de ordem pública. Desta feita, há 

permissivo legal à utilização da exceção de pré-executividade. Seu 

pressuposto é a existência de vício atinente à matéria de ordem pública 

(que pode inclusive ser reconhecida de ofício pelo magistrado), desde que 

haja presença de prova pré-constituída, sem necessidade de dilação 

probatória. De maneira que se for preciso a dilação probatória, deverá o 

executado opor embargos à execução ao invés da exceção de 

pré-executividade. No caso em tela, sustenta o excepto, em síntese, que 

ele e seu advogado não foram intimados da sentença nem da decisão 

para efetuarem o pagamento do débito no prazo voluntário. Do compulso 

dos autos, constata-se que o pleito enseja pronto acolhimento, porquanto 

cediço que enseja nulidade processual a falta de intimação de qualquer 

das partes, na pessoa de seu advogado, sobre os eventos do processo, 

consoante inteligência do artigo 272, § 2º e 5º do Código de Processo 

Civil, in verbis: Artigo 272. (…) § 2° Sob pena de nulidade, é indispensável 

que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, 

com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do 

Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. § 5° 

Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos 

atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu 

desatendimento implicará nulidade. Observa-se, por meio do sistema PJe, 

que o advogado do co-réu Wilson, Sr. Fernando Franca Teixeira de 

Freitas, foi habilitado em 04/06/2013 (Id. 596722), ou seja, muito antes da 

prolação da sentença, em 24/05/2016, da qual não foi intimado, conforme 

consulta à aba “Expedientes”. Assim, ante ao descumprimento dos 

preceitos legais supramencionados pela serventia do juízo, que 

impossibilitou a igual ciência, por todas as partes, da concatenação dos 

atos processuais, configura evidente cerceamento de defesa, dada a 

inobservância ao princípio do contraditório, devendo, por conseguinte, ser 

restituído o prazo recursal e anulação dos atos executórios. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO 

COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 426 de 975



PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA SUPRIR A FALTA 

OCORRIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO, TODAVIA, DO ADVOGADO 

CONSTITUÍDO, A QUEM DEVEM SER COMUNICADOS TODOS OS ATOS E 

TERMOS DO PROCESSO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E 

DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - APL: 

07111479420138020001 AL 0711147-94.2013.8.02.0001, Relator: Des. 

Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 13/05/2019, 1ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 14/05/2019) (Grifo nosso). APELAÇÃO. PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 

DA SÚMULA Nº 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOCIEDADE 

DE ECONOMIA MISTA CADASTRADA PARA RECEBER CITAÇÕES E 

INTIMAÇÕES ELETRONICAMENTE. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS 

ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO EFETIVADA POR 

ADVOGADA QUE NÃO CONSTA EM PROCURAÇÃO OU 

SUBSTABELECIMENTO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PARCEIROS DE 

EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. SEM NECESSIDADE DE SE ENCAMINHAR 

MANDADO OU CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA 

CARACTERIZAR A INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Não se aplica o enunciado da 

Súmula 240/STJ aos casos em que não houve a citação da parte 

requerida. 2. . Efetivado o cadastro da pessoa jurídica solicitante no 

sistema PJe, as citações e intimações passarão a ser-lhe dirigidas 

exclusivamente mediante uso da opção ?via sistema?. (Portaria GC nº 

160/2017 art. 5º) 3. A falta de intimação na pessoa do advogado ou a 

publicação em nome de patrono diverso daquele constituído pela parte é 

caso de nulidade, nos termos do artigo 272, § 2º, do Código de Processo 

Civil. 4. É nula a intimação em que não foi observado pedido expresso de 

publicação em nome de advogado específico. 6. Nos termos do art. 5º, § 

6º, da lei 11.419/06, os parceiros para expedição eletrônica são intimados 

pessoalmente por meio do sistema, não havendo necessidade de 

expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento destinada à 

parte que se cadastrou no sistema PJE. 7. Recurso conhecido e provido. 

(TJ-DF 07025079420198070020 DF 0702507-94.2019.8.07.0020, Relator: 

ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 11/12/2019, 5ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 22/01/2020 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) (Grifo nosso) Denota-se, assim, a ausência do próprio título 

executivo a embasar a pretensão de execução da parte autora, o que 

significa ocorrência de nulidade do pleito executório a ser declarada de 

ofício, pelo simples fato de que não houve o trânsito em julgado da 

sentença nos autos. Assim, sem maiores elucubrações, ACOLHO a 

exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade dos atos 

processuais que se deram posteriormente à sentença, incluindo o 

presente cumprimento de sentença, o qual EXTINGO em razão da 

ausência do título executivo hábil a fundar uma ação de execução, nos 

termos do art. 924, inciso I do Código de Processo Civil. Proceda-se ao 

imediato desbloqueio via sistema RENAJUD (Id. 14033911 e 14033920) e 

outros porventura existentes, além da desconstituição da penhora levada 

a efeito nos autos (Id. 19858634). Restituo o prazo para eventuais 

recursos à respeito da sentença proferida. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005067-44.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANE SILVA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Uma vez tratar-se a 

matéria de questão unicamente de direito e desnecessária a produção de 

novas provas, a ação merece ser julgada de imediato na forma do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. A Requerente afirma que é 

titular de conta corrente e cartões administrados pelo Requerido. Aduz 

que o banco Reclamado está descontando de sua conta valores 

correspondentes a serviços denominados “Bradesco Vida e Previdência” 

e “Anuidade” de cartão de crédito, porém, nunca solicitou tais benefícios, 

utilizando sua conta apenas para o recebimento de salários mensais. 

Assevera que, procurou o Procon, onde através de contato com o banco 

Reclamado foram solicitados o cancelamento e a devolução dos 

descontos, contudo, até o presente momento não houve o cancelamento e 

a devolução dos valores. Com base em tais alegações, a Reclamante 

pleiteia dentro outros pedidos, a declaração de inexigibilidade do débito e a 

suspensão das cobranças indevidas, a restituição em dobro dos valores 

descontados, além da condenação do Reclamado em indenização por 

danos morais. A reclamada, por ocasião da defesa, alega a legitimidade 

dos débitos descontados bem como a inexistência de ato ilícito e do dano 

moral indenizável. É a síntese de necessário. Passo a análise do mérito. 

Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código 

de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se 

de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se tratando de relação de 

consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de 

comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor 

Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são 

os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo 

é dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

sequência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, a 

autora comprovou os descontos efetivados em sua conta corrente, bem 

como, que aludidas cobranças foram promovidas pela reclamada, sendo 

que tais cobranças eram efetuadas sem a anuência da Requerente. De 

outra banda, cumpria a reclamada ônus da prova acerca da licitude nas 

cobranças, porém não trouxe documentos hábeis a comprovar o alegado. 

Verifico que o consumidor comprovou devidamente a existência do 

nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a responsabilidade 

da requerida. As reclamadas não comprovam os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor, ignorando, assim, as 

disposições do art. 373, II, do CPC. Insta consignar que não há como exigir 

do autor a demonstração de que não contratou os serviços, eis que, 

trata-se de PROVA NEGATIVA, sendo que, com os meios e recursos 

inerentes a reclamada terá como produzir as provas pertinentes. 

Aplica-se, portanto, o artigo 42, § único, do Código de Defesa do 

Consumidor, devendo a consumidora cobrada em quantia indevida ter a 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou, sendo no 

caso, o valor debitado na conta corrente do Autor até o efetivo 

cancelamento dos descontos. Compulsando os autos verifico que a 

Requerente chegou no valor correto do total de descontos, desse modo a 

repetição do indébito em dobro perfaz a quantia total de R$ 1.265,46 (mil 

duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) No que 

tange aos alegados danos morais, acompanho o entendimento 

jurisprudencial, de que a cobrança de serviços não contratados constitui 
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abuso de direito, superando ao mero transtorno. Frise-se, ainda, que não 

merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva comprovação 

dos prejuízos sofridos pela parte autora. No tema, valiosas a 

considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas 

pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 

p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na jurisprudência, 

especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano 

moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 

331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano 

moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ.

(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de 

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), se não consegue reverter à 

situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona 

uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para condenar a 

requerida, ao pagamento de repetição do indébito em dobro referente aos 

valores cobrados indevidamente, que perfazem a quantia total de R$ 

1.265,46 (mil duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis 

centavos) acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir do 

desembolso, e juros legais a contar da citação, e por fim, para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a 

título de indenização por DANOS MORAIS acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação desta sentença e juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Interposto recurso inominado, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, §4º, da CNGC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o 

projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000622-17.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JS DIESEL MECANICA E AUTO 

PECAS LTDA - EPP REQUERIDO: ROCO V. RIBEIRO & CIA. LTDA. - ME 

Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). Fundamento e 

Decido. Intimado para informar novo endereço da parte requerida e dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, a requerente veio aos 

autos solicitando consulta aos sistemas, sem demonstrar nos autos 

esforços suficientes para localização da parte demandada. Pois bem. 

Quanto ao pedido do autor para utilização de sistemas eletrônicos para 

obtenção do endereço da parte requestada, há de se ressaltar que a 

simples existência de órgãos conveniados (Infojud, Renajud, Infoseg, 

Bacenjud) não implica na obrigação de o Judiciário substituir a parte 

interessada no mister de amealhar informações, sendo cediço que os 

particulares e seus procuradores detém meios de dispor de tais 

informações, repita-se, perante a rede mundial de computadores 

(Internet), órgãos de consultação (CRI, Detran) e bancos de dados 

pessoais franqueados à pesquisa. Ainda assim, vale ressaltar que, no 

presente caso, foram realizadas diversas diligencias junto aos sistemas 

disponíveis, todas sem sucesso, situação que não diferiu da busca via 

INFOSEG agora efetuada (anexo). Claro está, portanto, que a parte autora 

não se desincumbiu de empreender a movimentação necessária ao 

desenvolvimento regular do feito, pelo que patente é a sua desídia à 

causa. Frise-se que a parte autora foi intimada, por seu advogado, 

regularmente constituído, para praticar ato essencial ao prosseguimento 

do processo, viabilizando a citação válida da parte requerida. No entanto, 

todas as tentativas de citação nos endereços informados pelo autor 

restaram frustradas, o que prejudica o feito, ante a ausência de 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Assim, não resta alternativa que não a extinção dos autos. 

Neste sentido: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO 

AUTOR PARA PROMOVER A CITAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. 

EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTIGO 267, 

IV, CPC/73. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DISPENSA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Uma vez intimado o Autor para promover a citação da 

parte adversa, é acertada a sentença que extingue o feito sem resolução 
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de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, quando o mesmo deixa 

transcorrer o prazo concedido sem qualquer tipo de manifestação. 2. Não 

se exige a intimação pessoal da parte quando se tratar de extinção do 

processo por qualquer das hipóteses do artigo 267 do CPC/73, 

excetuados os incisos II e III 3. Apelação desprovida. (TJ-AM 

06104650920158040001 AM 0610465-09.2015.8.04.0001, Relator: Maria 

das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 12/02/2017, Primeira 

Câmara Cível) (Grifo nosso). Assim, a extinção do processo sem 

julgamento do mérito é medida que se aplica quando a autora, apesar de 

intimada, não realiza as diligências que competiam para viabilizar a citação 

da parte demandada nesta lide. Diante do exposto JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do 

CPC. Sem custas. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os 

autos e dando-se as baixas devidas. Dispensado o registro pelo 

Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003516-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003516-63.2018.8.11.0045. REQUERENTE: DANIELA DE MORAIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte Embargante informa haver omissão no 

julgado no que se refere à análise das provas. Compulsando os autos, 

não vislumbro a obscuridade, contradição, omissão ou dúvida ventilada 

pela parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, portanto, que o que pretende o 

embargante é a rediscussão do mérito, ou seja, a rediscussão de 

entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005190-42.2019.8.11.0045. REQUERENTE: FABIO TAYGUARA DOS 

SANTOS AZEVEDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O 

reclamante foi intimado para promover a emenda da petição inicial, 

deixando, porém, decorrer o prazo sem manifestação, mesmo advertido 

de que sua inércia implicaria na extinção do processo sem análise de 

mérito. Portanto, a ausência de emenda da petição inicial, na forma 

estabelecida, constitui motivo legítimo e suficiente para a extinção do 

processo sem análise do mérito. Ante o exposto, indefiro a inicial e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 485, inc. I e IV, c/c art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado e não havendo 

manifestação da parte, certifique-se e arquive-se mediante cautelas de 

praxe. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 17 de março de 2020. 

César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito
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SENTENÇA Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição 

contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a questão, a requerente ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. Relata a parte Autora que se inscreveu 

para o concurso público da primeira Reclamada NOVACAP tendo como 

banca examinadora e aplicadora das provas a segunda Reclamada INAZ 

DO PARÁ. Aduz que a prova estava marcada para ser realizada em 

Brasília no dia 18/03/2018, todavia o concurso foi suspenso sendo que a 

nova data do concurso foi agendada para o dia 24/06/2018. no dia 

21/06/2018 surgiu outro comunicado informando acerca da suspensão 

das provas e o concurso foi remarcado novamente, agora para o dia 

09/12/2018. Dessa vez, confiante que o concurso seria realizado na data 

marcada do dia 09/12/2018, a Reclamante viajou para Brasília/DF, todavia 

ao chegar ao local de provas foi informada de mais uma suspensão do 

concurso. Cumpre ressaltar que este último cancelamento a Reclamante 

não foi informado com antecedência. A parte Autora já estava no local de 

realização das provas quando tomou conhecimento de que havia sido 

suspenso o concurso Pugna então, pela indenização por danos materiais 

e indenização de cunho moral. Em sede de contestação, alega a 

Requerida NOVAPCAP, em síntese, a ilegitimidade passiva para responder 

os termos da presente demanda pois o certame passou por diversos 

adiamentos e cancelamentos por culpa exclusiva da INAZ DO PARÁ 

SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA. A Requerida INAZ DO 
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PARÁ SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA, em sede de defesa 

aduz, em síntese, a inocorrência de ato ilícito capaz de gerar sofrimento 

indenizável, contesta ainda quanto ao não cabimento de condenação a 

título de danos materiais em razão de previsão expressa no edital de não 

assunção de responsabilidade quanto aos gastos materiais para 

realização do concurso. É a síntese do necessário. Em relação à 

preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA da Reclamada NOVACAP para 

responder aos termos da presente demanda, aduzindo, para tanto, que 

não é responsável pelo suposto ilícito praticado em desfavor da 

Requerente, ressalto que tal alegação não prospera pois responde a Ré 

de maneira solidária com a empresa contratada para a elaboração do 

concurso tendo em vista ser também parte interessada. Posto isso, 

REJEITO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva ventilada e passo a 

análise do mérito. Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou 

omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano 

experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o 

novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em 

relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

sequência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, a 

autora comprovou nos autos que efetivamente se inscreveu no concurso 

e para a realização do mesmo comprou passagens aéreas para Brasília. 

Comprova também que a prova foi cancelada por 03 vezes. O ponto 

controvertido da presente demanda cinge-se no cancelamento da última 

data de realização de prova pois, conforme aduzido na exordial, as 

Requeridas não comunicaram o cancelamento do concurso fazendo com 

que a Requerente se deslocasse até a cidade onde seria realizado a 

prova e só então fosse avisada de tal acontecimento. As Requeridas não 

se desincumbiram de seu ônus probatório pois não trouxeram aos autos 

provas hábeis a comprovar a comunicação de cancelamento da prova 

marcada do dia 09/12/2018. Assim sendo, evidente o direito da autora à 

restituição dos valores gastos em razão do ocorrido, uma vez que, os 

Requeridos não agiram com a cautela necessária e não comunicaram a 

Autora que se deslocou de sua cidade tendo prejuízos materiais além dos 

transtornos vivenciados. Verifico que a Requerente comprovou 

devidamente a existência do nexo-causal, o dano e a culpa, restando, 

portanto, evidenciada a responsabilidade da requerida. As reclamadas 

não comprovam os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

da autora, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Assim, 

tenho que as requeridas devem suportar o ressarcimento do valor pago a 

título de danos materiais. Ao analisar as provas constantes nos autos 

verifico que a parte autora comprova o efetivo gasto de R$ 804,29 

(oitocentos e quatro reais e vinte e nove centavos) com os gastos de 

passagem aérea, hotel e alimentação. No que tange aos alegados danos 

morais, restou comprovado que a Requerente em razão do ocorrido 

passou por diversos problemas e transtornos por culpa das Requeridas, 

razão pela qual reputo devida a indenização por danos morais. Frise-se, 

ainda, que não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora. No tema, valiosas 

a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas 

pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 

p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na jurisprudência, 

especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano 

moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 

331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano 

moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. 

(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 4.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na 

presente ação, para condenar a REQUERIDA ao pagamento de R$ 804,29 

(oitocentos e quatro reais e vinte e nove centavos) a título de indenização 

por danos materiais, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a contar 

do efetivo prejuízo (súmula 54 do STJ), e juros legais de 1% ao mês (artigo 

406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º, do CTN) a contar da citação 

da parte requerida, momento da constituição em mora da devedora (art. 

397, parágrafo único, do CC), e ainda, a pagar a parte autora a quantia de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, 
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acrescida de atualização na forma da Sum. 362 do STJ. DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar 

a parte reclamada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 

face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso 

inominado, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se, note-se, baixe-se e arquive-se, 

não havendo requerimento para cumprimento da sentença. P. R. I. C 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000771-42.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINO MASSAYUKI ITO OAB - PR18595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA PALAVER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

M T  -  C E P :  7 8 4 5 5 - 0 0 0  N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1000771-42.2020.8.11.0045 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Citação]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: ASSOCIACAO 

PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA POLO PASSIVO: DEBORA 

PALAVER Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado 

à central de mandados é necessário que a parte autora providencie o 

pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 

30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar 

comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000815-61.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDERES TERESINHA RONSANI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000815-61.2020.8.11.0045 Valor da causa: R$ 11.917,58 ESPÉCIE: 

[Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. POLO PASSIVO: VALDERES 

TERESINHA RONSANI DOS SANTOS Certifico e dou fé que, com o objetivo 

de encaminhar o mandado à central de mandados é necessário que a 

parte autora providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que 

perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, 

após juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004795-50.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE MARIA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004795-50.2019.8.11.0045. 

REQUERENTE: NILCE MARIA DA SILVA ALMEIDA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA RURAL C/C APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ RURAL COM TUTELA DE URGÊNCIA, entre as partes acima 

identificadas. É cediço que a presente ação demanda celeridade 

processual, eis que, se pretende adquirir beneficio previdenciário. Pois 

bem. Necessário se faz que os documentos apresentados indicando o 

início de prova material, quanto ao tempo como segurado especial, sejam 

corroborados por depoimento de testemunhas. No entanto, a lei impõe 

obrigatoriamente a designação de audiência conciliatória, para que o 

Requerido possa oferecer a contestação, e requerer as provas 

necessárias. Não obstante, caso o Requerido apresente contestação nos 

autos, antes da audiência designada, consignando nela a impossibilidade 

de conciliação, por certo restará prejudicado o referido ato, oportunidade 

em que será aproveitada a data para realização da audiência de instrução 

e julgamento, dispensando desde já nova intimação. Pois bem, tendo em 

vista que a necessidade de verificação aprofundada dos requisitos 

ensejadores para a concessão da liminar postulada, necessário se faz 

que os documentos apresentados indicando o início de prova material 

sejam corroborados por depoimento de testemunhas, assim, postergo por 

ora, a concessão da liminar. A propósito, colaciono entendimento 

jurisprudencial dos Tribunais Regionais pátrios: TRF-4 - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AG 18888 RS 2004.04.01.018888-0 (TRF-4), Data de 

publicação: 06/10/2004, Ementa: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO 

ESPECIAL. PESCADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FUNDADO RECEIO DE 

DANO. 1. A antecipação da tutela é cabível quando comprovado o 

preenchimento de ambos os requisitos previstos no art. 273 do CPC. 2. 

Hipótese em que apenas o implemento do limite etário para a concessão do 

benefício e a presunção de que a atividade de pescador não é rentável 

não constituem fundamentos suficientes para demonstrar a efetiva 

urgência na concessão do benefício, a qual deve ser aferida a partir do 

exame das circunstâncias no caso concreto.3. Cassada a antecipação da 

tutela.4. Agravo de instrumento provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

APOSENTADORIA RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - contra decisão que, em sede 

de Ação Ordinária deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

determinou a concessão do benefício de aposentadoria rural antes da 

audiência de instrução e julgamento. 2. Analisando os autos, verifica-se 

que muito embora exista início razoável de prova material baseado nos 

documentos apresentados com a inicial (cópia de certidão casamento, 

onde consta a profissão do marido da requerente como agricultor, ficha de 

inscrição do associado, emitida pelo sindicato de trabalhadores rurais, 

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, e outros), tais documentos 

não são suficientes para comprovar em definitivo a condição de segurada 

especial, necessitando a sua complementação por meio da prova 

testemunhal, posto que a mesma ainda não fora produzida nos autos. 3. 

Ora, é firme o entendimento que, em sede de antecipação de tutela, não é 

razoável determinar-se a implantação de benefício de modo a impor à 

Fazenda Pública o imediato pagamento de valores, sobretudo em casos 

nos quais há a necessidade de dilação probatória. 4. Agravo de 

instrumento desprovido. (TRF-5 - AG: 00031093120144059999 AL, 

Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Data de 

Julgamento: 30/09/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/10/2014). 

Ante o exposto, designo o dia 10 de março de 2020, às 16h00hrs, para 

realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento. Cite-se o 

réu na forma requerida para, querendo, contestar a ação, nos termos do 

art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 

183, todos do CPC). Cientifique-se o requerido que, não sendo contestada 

a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados 

pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a nomeação do 

perito(a) no sistema AJG. O expert deverá apresentar o laudo no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o (a) perito (a) 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 
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(duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. É imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos 

processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Quanto à apresentação dos 

quesitos, verifica-se que a parte autora já apresentou na inicial. Por sua 

vez, em relação aos quesitos do INSS, será juntado em contestação. 

Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as partes e os 

respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo razoável 

com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, requisite-se o pagamento dos honorários 

junto ao sistema da AJG. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º do CPC). Intime-se a parte Autora. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 03 de 

outubro de 2019. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001269-41.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA VALE DO SOL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUDI GALLI OAB - MT0006562A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORIVALDO ALVES PEIXOTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001269-41.2020.8.11.0045 Valor da causa: R$ 207.164,40 ESPÉCIE: 

[Intimação / Notificação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

COOPERATIVA AGROPECUARIA VALE DO SOL LTDA POLO PASSIVO: 

NORIVALDO ALVES PEIXOT Certifico e dou fé que, com o objetivo de 

encaminhar o mandado à central de mandados é necessário que a parte 

autora providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que 

perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, 

após juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001016-53.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001016-53.2020.8.11.0045 Valor da causa: R$ 1.045,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: MARIA 

SANTA ANTUNES POLO PASSIVO: MAICO ALESSANDRO SAUER 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do(a) Curador(a) Especial acima 

qualificado(a), nomeado(a) ao POLO PASSIVO para responder a ação e 

proceder aos atos que lhe competem no exercício de referido encargo, em 

defesa do curatelado, alertando-o(a) de que os autos estão com vista pelo 

prazo legal, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, bem como para que compareça a audiência acima agendada, 

para o dia 06 de maio de 2020, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001015-68.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. O. (AUTOR(A))

A. P. Q. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

G. D. Q. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. L. D. Q. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001015-68.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: MOISES FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDA: DIRLENE DA 

LUZ DE QUADROS VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE 

GUARDA C/ TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, entre as 

partes acima identificadas. Recebo a inicial e os documentos a ela 

acostados. Desde já, designo audiência de conciliação/mediação, a ser 

realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), no dia 28 de maio de 2020, às 14h00min. Para melhor instruir o 

feito, postergo a apreciação do pedido de guarda para após a realização 

do estudo psicossocial. Sem prejuízo, determino a realização de estudo 

psicossocial do caso pela equipe multidisciplinar do Juízo, nas residências 

de ambos os genitores, visto tratar-se de questão relativa à guarda de 

menor. Consigno que o laudo deverá ser entregue no prazo de 60 

(sessenta) dias. Cite-se a parte Requerida para comparecer à audiência 

designada, no endereço constante na inicial, observando o disposto nos § 

§ 1º e 2º, do art. 695, CPC, devendo o Oficial de Justiça certificar eventual 

proposta de auto composição (art. 154, VI, CPC). Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, tendo em vista se tratar de assistida da Defensoria Pública 

do Estado do Mato Grosso – Núcleo de Lucas do Rio Verde/MT. 

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 

4º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Expeça-se o necessário. Defiro a 

gratuidade da justiça. Cumpra-se, expedindo o necessário. Dê ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de 

março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000932-52.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSA FREITAS DA SILVA OAB - MA17542 (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. P. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000932-52.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

ROSIEL RONI DA SILVA RÉU: ANICELIA DA SILVA PEREIRA VISTOS. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, PARTILHA DE BENS, GUARDA, 

ALIMENTOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, entre as partes acima 

identificadas. Sustenta o Requerente que conviveu com a Requerida na 

forma de união estável por aproximadamente 10 anos, de dezembro de 

2009 a outubro de 2019, convivendo sob o mesmo teto como marido e 

mulher. Aduz ainda que na vigência da união estável, tiveram duas filhas, 

Hagatta Caroline da Silva 6 anos e Isabele Vitória da Silva 4 anos, que 

atualmente estão com a genitora, as quais ele oferece alimentos. Alega 

ainda que eles adquiriram patrimônios imóveis e móveis, dentre eles 

encontra-se um imóvel/casa, área total do terreno 250,00m², área 

edificada 102,00m², avaliada em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil) reais, 

e supostamente está na posse direta da Requerida, e por isso requer que 

ela pague metade do valor correspondente a um aluguel. Ao final, 
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requereu a concessão de tutela de urgência, para o fim de determinar a 

requerida arque com o pagamento de metade do valor correspondente a 

um aluguel presumido, até que o imóvel seja efetivamente vendido e o 

valor total partilhado. Instruiu a inicial com documentos. Vieram-me 

conclusos. É breve o relato. Fundamento. Decido. Pois bem. Segundo o 

art. 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de 

urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

(fumus boni iuris e periculum in mora). Considerando os elementos de 

cognição existente nos presentes autos, tenho que o Requerente não 

conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. O 

Requerente pretende receber aluguel da Requerida pelo uso exclusivo de 

propriedade que seria de ambos, nota-se, conforme relatado na inicial, que 

a filha deles está residindo no imóvel. Em que pese tenha sido 

demonstrado, à priori, que o financiamento do imóvel, informação que se 

extrai do demonstrativo com a Caixa Econômica Federal (ID n.º 29568757), 

e IPTU (ID n.º 29568759), estão no nome do Requerente, falta aos autos, 

para fins de fixação do quantum a ser arbitrado, documento que 

demonstre o valor de mercado de aluguel do imóvel objeto da lide, havendo 

ainda a necessidade de maior dilação probatória,, considerando que a 

requerida reside no imóvel com o filho do casal. Nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, SEPARAÇÃO DE 

CORPOS, GUARDA E ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS EM FAVOR DO CÔNJUGE VARÃO E DA FILHA MENOR. 

FIXAÇÃO DE ALUGUEL. PEDIDOS LIMINARES INDEFERIDOS. 2. Fixação de 

“aluguel”. A questão envolvendo os bens do casal (exclusivos e comuns) 

depende de maiores esclarecimentos e dilação probatória. Portanto, 

enquanto não definido quais os bens serão objeto de partilha, não há 

cogitar de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel por um dos 

cônjuges. Mesmo porque a agravada reside com a filha comum do casal, a 

quem o agravante, como pai, deve garantir moradia. 4. Alimentos 

provisórios à filha comum. É de ser mantido o valor arbitrado no primeiro 

grau, equivalente a 2 (dois) salários mínimos, tendo em vista as 

necessidades presumidas da infante. (NEGARAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME. AGRAVO DE INSTRUMENTO OITAVA CÂMARA CÍVEL Nº 

70073409658 Nº CNJ: 0105080-50.2017.8.21.7000 COMARCA DE RIO 

GRANDE). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RESSARCIMENTO DE ALUGUEL POR USO 

EXCLUSIVO DE BEM COMUM AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE. 

AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DA PARTE QUE TOCA A CADA UM DOS 

EX-CÔNJUGES. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA. JURISPRUDÊNCIA DO 

STJ. MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda 

Seção desta Corte adotou posicionamento de que, "na separação e no 

divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo 

bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter 

sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao 

pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde 

que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio 

inequívoco" (REsp 1.250.362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe de 20/02/2017). AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO 

APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A jurisprudência recente 

desta egrégia Corte superior é pacífica no sentido de ser devido o 

pagamento de aluguel ao ex-cônjuge, após a separação judicial e a 

partilha de bens, pelo outro que utiliza com exclusividade o imóvel comum 

do casal. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido” 

(AgRg no REsp nº 1.377.665-PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 

de 28/05/15). Em sede de cognição sumária, vislumbro que a questão 

demanda maior dilação probatória, pois ainda é necessário ser definido 

quais bens, móveis ou imóveis, serão partilhados, e a quantia que caberá 

a cada um, portanto não há como ser concedida a liminar pleiteada, no que 

tange à fixação de aluguel, até porque, como dito, a filha dos genitores 

reside no imóvel, e é também dever do genitor garantir sua morada. Deste 

modo, INDEFIRO, a tutela de urgência pleiteada, pois não se verifica os 

quesitos para o seu deferimento. No entanto, DEFIRO o pedido de 

oferecimento de alimentos, nos termos da inicial. Assim, designo audiência 

de conciliação, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 21 de maio de 2020, às 14h00min. 

Intime-se a parte autora através de seus advogados. Cite-se a requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do CPC), para 

comparecer ao ato designado. A audiência de conciliação/mediação, não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I). Consigne-se 

que o não comparecimento injustificado do autor ou dos réus à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não 

havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor (art. 341 do CPC). Intime-se a Requerida para indique conta para que 

o Requerente possa fazer depósito dos alimentos. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Cumpra-se, às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de março de 2020. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001170-71.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA APARECIDA DA SILVA PACCOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIDINEI FERREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001170-71.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

VALDINEIA APARECIDA DA SILVA PACCOR RÉU: CIDINEI FERREIRA 

VISTOS. Recebo a inicial e os documentos a ela acostados. Defiro a 

gratuidade da justiça. Desde já, designo audiência de 

conciliação/mediação a ser realizada perante o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC desta Comarca, no dia 18 de 

junho de 2020, às 14:30 horas. Cite-se a parte requerida, para 

comparecer ao ato designado, observando o disposto no art. 334, do CPC. 

Consigno que deverá o Sr. Oficial de Justiça, no ato da citação, certificar 

eventual proposta de autocomposição (art. 154, VI, CPC). A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I). A intimação da parte autora para a audiência deverá ser 

feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC), salvo se tratar de 

parte representada pela Defensoria Pública. As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), ressaltando que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de março de 2020. 

Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001317-97.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. (AUTOR(A))

D. L. R. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. O. E. A. D. V. S. (REU)

T. V. E. T. L. -. E. (REU)

A. A. D. V. E. T. L. -. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001317-97.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: D. L. R. F. e outros REQUERIDO(A): CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) VISTOS. Recebo 

a inicial e os documentos a ela acostados. Defiro a gratuidade da justiça. 

Desde já, designo audiência de conciliação/mediação a ser realizada 

perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC 

desta Comarca, no dia 04 de junho de 2020, às 14:30 horas. Cite-se a 
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parte requerida, para comparecer ao ato designado, observando o 

disposto no art. 334, do CPC. Consigno que deverá o Sr. Oficial de Justiça, 

no ato da citação, certificar eventual proposta de autocomposição (art. 

154, VI, CPC). A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, I). A intimação da parte autora 

para a audiência deverá ser feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 

3º, CPC), salvo se tratar de parte representada pela Defensoria Pública. 

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não havendo conciliação o réu 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), 

ressaltando que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO 

VERDE, 17 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88932 Nr: 2837-56.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA ARAUJO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1874419

 Impulsiono os presentes autos em atenção a determinação da Resolução 

CJF-RES 2017/00458, nos termos do Art. 11, intimando as partes para 

manifestação do inteiro teor do ofício requisitório expedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108782 Nr: 3252-68.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLEI APARECIDA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE STEGARIBE, NEUSA DE FÁTIMA 

STEGARIBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULCIMAR ZUCHI - 

OAB:MT/15.248-A

 Vistos.

Defiro o pedido de p. 252, com fulcro nos termos do art. 362, inciso II, do 

CPC, uma vez que restou comprovada a impossibildade do patrono da 

parte requerida em comparecer no ato instrutório designado (p. 250).

Isso posto, redesigno audiência de instrução para o dia 20.05.2020 às 

14h00.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21401 Nr: 2641-33.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILDO BORGES DA SILVA, GILBERTO 

BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA C. ROPELLI HUCK - 

OAB:MT/8.593, JONAS J. F. BERNARDES - OAB:8.247-B/MT, RICARDO 

LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O ADVOGADO JONAS J. F. BERNARDES PARA DEVOLVER OS 

REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 24 horas, SOB PENA DE BUSCA E 

APRENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 

234, § 2º DO CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25845 Nr: 3730-57.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR GIARETA, DINIZ BRUNO BETELLA, 

JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:OAB/MS N°5.200, CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS - 

OAB:56.709 DF, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:15.595/MS, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, 

DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B/MS, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A, FABIANNY CALMON 

RAFAEL - OAB:21897/O, FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13.953/MS, 

LARISSA MARQUES BRANDÃO - OAB:19574, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:4.681 TO, LUMA MAYARA DE AZEVEDO GENIGIER EMMERICH - 

OAB:5143-B, MAURO SOMACAL - OAB:58.806 RS, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RODOLFO FREGADOLI 

GONÇALVES - OAB:16.338/MS, SUENE CINTYA DA CRUZ - OAB:28.002 

GO, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:OAB/GO 22930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O ADVOGADO LUIZ GUSTAVO GIARETTA PARA DEVOLVER OS 

REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE BUSCA 

E APRENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 

234, § 2º DO CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001335-21.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE LUISA BECKMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON UDSON LEITE XAVIER OAB - MT27015/O (ADVOGADO(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313-O (ADVOGADO(A))

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001335-21.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: 

JOSIELE LUISA BECKMANN EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Determino a emenda a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para que a Exequente junte o cálculo atualizado do débito. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 17 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000004-76.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEUDIANE PEREIRA DA SILVA MILNIKEL - ME (EXECUTADO)

LEUDIANE PEREIRA DA SILVA MILNIKEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000004-76.2020.8.11.0021 DESPACHO Cuida-se o presente feito 

de execução fiscal em que a dívida ativa encontra-se regularmente 

inscrita, consoante se depreende das certidões acostadas aos autos, 

gozando de presunção de certeza e liquidez consoante prevê o art. 3° da 

Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a legislação de 

regência dispõe que o despacho inicial importa ordem para: a) – citação, 

b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou despesas processuais, e 

e) – avaliação dos bens penhorados ou arrestados, inteligência do artigo 

7º da LEF[1]. 1 - Desse modo, CITE-SE a parte devedora na forma 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de comunicação, ADVIRTA-SE 

que o executado poderá, oferecida garantia, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – Não ocorrendo 

o pagamento ou oferecimento de garantia da execução pelo devedor, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a exequente na forma do artigo 183, §1º do CPC para que 

requeira providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem 

manifestação, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - 

citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; II - penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, 

fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - 

arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV - registro 

da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e V - avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000013-38.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LUIZ NEUMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000013-38.2020.8.11.0021 DESPACHO Cuida-se o presente feito 

de execução fiscal em que a dívida ativa encontra-se regularmente 

inscrita, consoante se depreende das certidões acostadas aos autos, 

gozando de presunção de certeza e liquidez consoante prevê o art. 3° da 

Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a legislação de 

regência dispõe que o despacho inicial importa ordem para: a) – citação, 

b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou despesas processuais, e 

e) – avaliação dos bens penhorados ou arrestados, inteligência do artigo 

7º da LEF[1]. 1 - Desse modo, CITE-SE a parte devedora na forma 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de comunicação, ADVIRTA-SE 

que o executado poderá, oferecida garantia, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – Não ocorrendo 

o pagamento ou oferecimento de garantia da execução pelo devedor, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a exequente na forma do artigo 183, §1º do CPC para que 

requeira providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem 

manifestação, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - 

citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; II - penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, 

fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - 

arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV - registro 

da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e V - avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000042-88.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ROBERTO DIESEL - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000042-88.2020.8.11.0021 DESPACHO Cuida-se o presente feito 

de execução fiscal em que a dívida ativa encontra-se regularmente 

inscrita, consoante se depreende das certidões acostadas aos autos, 

gozando de presunção de certeza e liquidez consoante prevê o art. 3° da 

Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a legislação de 

regência dispõe que o despacho inicial importa ordem para: a) – citação, 

b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou despesas processuais, e 

e) – avaliação dos bens penhorados ou arrestados, inteligência do artigo 

7º da LEF[1]. 1 - Desse modo, CITE-SE a parte devedora na forma 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de comunicação, ADVIRTA-SE 

que o executado poderá, oferecida garantia, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – Não ocorrendo 

o pagamento ou oferecimento de garantia da execução pelo devedor, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a exequente na forma do artigo 183, §1º do CPC para que 

requeira providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem 

manifestação, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - 

citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; II - penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, 

fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - 

arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV - registro 

da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e V - avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000016-90.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P.C.G. RIOS - FERRAGENS E FERRAMENTAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000016-90.2020.8.11.0021 DESPACHO Cuida-se o presente feito 

de execução fiscal em que a dívida ativa encontra-se regularmente 

inscrita, consoante se depreende das certidões acostadas aos autos, 

gozando de presunção de certeza e liquidez consoante prevê o art. 3° da 

Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a legislação de 

regência dispõe que o despacho inicial importa ordem para: a) – citação, 

b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou despesas processuais, e 

e) – avaliação dos bens penhorados ou arrestados, inteligência do artigo 

7º da LEF[1]. 1 - Desse modo, CITE-SE a parte devedora na forma 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de comunicação, ADVIRTA-SE 

que o executado poderá, oferecida garantia, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – Não ocorrendo 

o pagamento ou oferecimento de garantia da execução pelo devedor, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a exequente na forma do artigo 183, §1º do CPC para que 

requeira providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem 

manifestação, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 
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Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - 

citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; II - penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, 

fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - 

arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV - registro 

da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e V - avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000047-13.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RICARDO MIGNOSO (EXECUTADO)

MIGNOSO & MIGNOSO LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARTA LUISA MIGNOSO (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO MIGNOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000047-13.2020.8.11.0021 DESPACHO Cuida-se o presente feito 

de execução fiscal em que a dívida ativa encontra-se regularmente 

inscrita, consoante se depreende das certidões acostadas aos autos, 

gozando de presunção de certeza e liquidez consoante prevê o art. 3° da 

Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a legislação de 

regência dispõe que o despacho inicial importa ordem para: a) – citação, 

b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou despesas processuais, e 

e) – avaliação dos bens penhorados ou arrestados, inteligência do artigo 

7º da LEF[1]. 1 - Desse modo, CITE-SE a parte devedora na forma 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de comunicação, ADVIRTA-SE 

que o executado poderá, oferecida garantia, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – Não ocorrendo 

o pagamento ou oferecimento de garantia da execução pelo devedor, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a exequente na forma do artigo 183, §1º do CPC para que 

requeira providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem 

manifestação, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - 

citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; II - penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, 

fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - 

arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV - registro 

da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e V - avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000050-65.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DE OLIVEIRA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000050-65.2020.8.11.0021 DESPACHO Cuida-se o presente feito 

de execução fiscal em que a dívida ativa encontra-se regularmente 

inscrita, consoante se depreende das certidões acostadas aos autos, 

gozando de presunção de certeza e liquidez consoante prevê o art. 3° da 

Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a legislação de 

regência dispõe que o despacho inicial importa ordem para: a) – citação, 

b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou despesas processuais, e 

e) – avaliação dos bens penhorados ou arrestados, inteligência do artigo 

7º da LEF[1]. 1 - Desse modo, CITE-SE a parte devedora na forma 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de comunicação, ADVIRTA-SE 

que o executado poderá, oferecida garantia, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – Não ocorrendo 

o pagamento ou oferecimento de garantia da execução pelo devedor, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a exequente na forma do artigo 183, §1º do CPC para que 

requeira providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem 

manifestação, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - 

citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; II - penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, 

fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - 

arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV - registro 

da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e V - avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000046-28.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V RODRIGUES DE SOUZA - EPP (EXECUTADO)

VALDENIR RODRIGUES DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000046-28.2020.8.11.0021 DESPACHO Cuida-se o presente feito 

de execução fiscal em que a dívida ativa encontra-se regularmente 

inscrita, consoante se depreende das certidões acostadas aos autos, 

gozando de presunção de certeza e liquidez consoante prevê o art. 3° da 

Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a legislação de 

regência dispõe que o despacho inicial importa ordem para: a) – citação, 

b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou despesas processuais, e 

e) – avaliação dos bens penhorados ou arrestados, inteligência do artigo 

7º da LEF[1]. 1 - Desse modo, CITE-SE a parte devedora na forma 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de comunicação, ADVIRTA-SE 

que o executado poderá, oferecida garantia, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – Não ocorrendo 

o pagamento ou oferecimento de garantia da execução pelo devedor, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a exequente na forma do artigo 183, §1º do CPC para que 

requeira providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem 

manifestação, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - 

citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; II - penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, 

fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - 

arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV - registro 

da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e V - avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000019-45.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000019-45.2020.8.11.0021 DESPACHO Cuida-se o presente feito 

de execução fiscal em que a dívida ativa encontra-se regularmente 
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inscrita, consoante se depreende das certidões acostadas aos autos, 

gozando de presunção de certeza e liquidez consoante prevê o art. 3° da 

Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a legislação de 

regência dispõe que o despacho inicial importa ordem para: a) – citação, 

b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou despesas processuais, e 

e) – avaliação dos bens penhorados ou arrestados, inteligência do artigo 

7º da LEF[1]. 1 - Desse modo, CITE-SE a parte devedora na forma 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de comunicação, ADVIRTA-SE 

que o executado poderá, oferecida garantia, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – Não ocorrendo 

o pagamento ou oferecimento de garantia da execução pelo devedor, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a exequente na forma do artigo 183, §1º do CPC para que 

requeira providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem 

manifestação, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - 

citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; II - penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, 

fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - 

arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV - registro 

da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e V - avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000021-15.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDA JOANA LINDENMAYR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000021-15.2020.8.11.0021 DESPACHO Cuida-se o presente feito 

de execução fiscal em que a dívida ativa encontra-se regularmente 

inscrita, consoante se depreende das certidões acostadas aos autos, 

gozando de presunção de certeza e liquidez consoante prevê o art. 3° da 

Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a legislação de 

regência dispõe que o despacho inicial importa ordem para: a) – citação, 

b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou despesas processuais, e 

e) – avaliação dos bens penhorados ou arrestados, inteligência do artigo 

7º da LEF[1]. 1 - Desse modo, CITE-SE a parte devedora na forma 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de comunicação, ADVIRTA-SE 

que o executado poderá, oferecida garantia, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – Não ocorrendo 

o pagamento ou oferecimento de garantia da execução pelo devedor, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a exequente na forma do artigo 183, §1º do CPC para que 

requeira providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem 

manifestação, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - 

citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; II - penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, 

fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - 

arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV - registro 

da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e V - avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000224-74.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI CARLOS RONSONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000224-74.2020.8.11.0021 DESPACHO Cuida-se o presente feito 

de execução fiscal em que a dívida ativa encontra-se regularmente 

inscrita, consoante se depreende das certidões acostadas aos autos, 

gozando de presunção de certeza e liquidez consoante prevê o art. 3° da 

Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a legislação de 

regência dispõe que o despacho inicial importa ordem para: a) – citação, 

b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou despesas processuais, e 

e) – avaliação dos bens penhorados ou arrestados, inteligência do artigo 

7º da LEF[1]. 1 - Desse modo, CITE-SE a parte devedora na forma 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de comunicação, ADVIRTA-SE 

que o executado poderá, oferecida garantia, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – Não ocorrendo 

o pagamento ou oferecimento de garantia da execução pelo devedor, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a exequente na forma do artigo 183, §1º do CPC para que 

requeira providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem 

manifestação, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - 

citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; II - penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, 

fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - 

arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV - registro 

da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e V - avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000452-49.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PIRES DOS SANTOS - COMERCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000452-49.2020.8.11.0021 DESPACHO Cuida-se o presente feito 

de execução fiscal em que a dívida ativa encontra-se regularmente 

inscrita, consoante se depreende das certidões acostadas aos autos, 

gozando de presunção de certeza e liquidez consoante prevê o art. 3° da 

Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a legislação de 

regência dispõe que o despacho inicial importa ordem para: a) – citação, 

b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou despesas processuais, e 

e) – avaliação dos bens penhorados ou arrestados, inteligência do artigo 

7º da LEF[1]. 1 - Desse modo, CITE-SE a parte devedora na forma 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de comunicação, ADVIRTA-SE 

que o executado poderá, oferecida garantia, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – Não ocorrendo 

o pagamento ou oferecimento de garantia da execução pelo devedor, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a exequente na forma do artigo 183, §1º do CPC para que 

requeira providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem 

manifestação, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - 

citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; II - penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, 

fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - 
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arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV - registro 

da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e V - avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000018-60.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LORENI TEREZINHA DANIELLI ZILLMER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000018-60.2020.8.11.0021 DESPACHO Cuida-se o presente feito 

de execução fiscal em que a dívida ativa encontra-se regularmente 

inscrita, consoante se depreende das certidões acostadas aos autos, 

gozando de presunção de certeza e liquidez consoante prevê o art. 3° da 

Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a legislação de 

regência dispõe que o despacho inicial importa ordem para: a) – citação, 

b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou despesas processuais, e 

e) – avaliação dos bens penhorados ou arrestados, inteligência do artigo 

7º da LEF[1]. 1 - Desse modo, CITE-SE a parte devedora na forma 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de comunicação, ADVIRTA-SE 

que o executado poderá, oferecida garantia, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – Não ocorrendo 

o pagamento ou oferecimento de garantia da execução pelo devedor, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a exequente na forma do artigo 183, §1º do CPC para que 

requeira providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem 

manifestação, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - 

citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; II - penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, 

fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - 

arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV - registro 

da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e V - avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000218-67.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GARCIAS ABREU DA SILVA (EXECUTADO)

VIKTOR GARCIAS ARAUJO ABREU (EXECUTADO)

SILVA & ABREU LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000218-67.2020.8.11.0021 DESPACHO Cuida-se o presente feito 

de execução fiscal em que a dívida ativa encontra-se regularmente 

inscrita, consoante se depreende das certidões acostadas aos autos, 

gozando de presunção de certeza e liquidez consoante prevê o art. 3° da 

Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a legislação de 

regência dispõe que o despacho inicial importa ordem para: a) – citação, 

b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou despesas processuais, e 

e) – avaliação dos bens penhorados ou arrestados, inteligência do artigo 

7º da LEF[1]. 1 - Desse modo, CITE-SE a parte devedora na forma 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de comunicação, ADVIRTA-SE 

que o executado poderá, oferecida garantia, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – Não ocorrendo 

o pagamento ou oferecimento de garantia da execução pelo devedor, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a exequente na forma do artigo 183, §1º do CPC para que 

requeira providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem 

manifestação, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - 

citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; II - penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, 

fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - 

arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV - registro 

da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e V - avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000454-19.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SOARES DINIZ BEBIDAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000454-19.2020.8.11.0021 DESPACHO Cuida-se o presente feito 

de execução fiscal em que a dívida ativa encontra-se regularmente 

inscrita, consoante se depreende das certidões acostadas aos autos, 

gozando de presunção de certeza e liquidez consoante prevê o art. 3° da 

Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a legislação de 

regência dispõe que o despacho inicial importa ordem para: a) – citação, 

b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou despesas processuais, e 

e) – avaliação dos bens penhorados ou arrestados, inteligência do artigo 

7º da LEF[1]. 1 - Desse modo, CITE-SE a parte devedora na forma 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de comunicação, ADVIRTA-SE 

que o executado poderá, oferecida garantia, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – Não ocorrendo 

o pagamento ou oferecimento de garantia da execução pelo devedor, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a exequente na forma do artigo 183, §1º do CPC para que 

requeira providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem 

manifestação, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - 

citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; II - penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, 

fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - 

arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV - registro 

da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e V - avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000459-41.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANE RODRIGUES OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000459-41.2020.8.11.0021 DESPACHO Cuida-se o presente feito 

de execução fiscal em que a dívida ativa encontra-se regularmente 

inscrita, consoante se depreende das certidões acostadas aos autos, 

gozando de presunção de certeza e liquidez consoante prevê o art. 3° da 

Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a legislação de 

regência dispõe que o despacho inicial importa ordem para: a) – citação, 

b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou despesas processuais, e 
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e) – avaliação dos bens penhorados ou arrestados, inteligência do artigo 

7º da LEF[1]. 1 - Desse modo, CITE-SE a parte devedora na forma 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de comunicação, ADVIRTA-SE 

que o executado poderá, oferecida garantia, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – Não ocorrendo 

o pagamento ou oferecimento de garantia da execução pelo devedor, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a exequente na forma do artigo 183, §1º do CPC para que 

requeira providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem 

manifestação, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - 

citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; II - penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, 

fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - 

arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV - registro 

da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e V - avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000449-94.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EG DA SILVA - ME (EXECUTADO)

EUNICE GARCIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000449-94.2020.8.11.0021 DESPACHO Cuida-se o presente feito 

de execução fiscal em que a dívida ativa encontra-se regularmente 

inscrita, consoante se depreende das certidões acostadas aos autos, 

gozando de presunção de certeza e liquidez consoante prevê o art. 3° da 

Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a legislação de 

regência dispõe que o despacho inicial importa ordem para: a) – citação, 

b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou despesas processuais, e 

e) – avaliação dos bens penhorados ou arrestados, inteligência do artigo 

7º da LEF[1]. 1 - Desse modo, CITE-SE a parte devedora na forma 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de comunicação, ADVIRTA-SE 

que o executado poderá, oferecida garantia, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – Não ocorrendo 

o pagamento ou oferecimento de garantia da execução pelo devedor, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a exequente na forma do artigo 183, §1º do CPC para que 

requeira providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem 

manifestação, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - 

citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; II - penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, 

fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - 

arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV - registro 

da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e V - avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000460-26.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIO MAXIMILIANO STERZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000460-26.2020.8.11.0021 DESPACHO Cuida-se o presente feito 

de execução fiscal em que a dívida ativa encontra-se regularmente 

inscrita, consoante se depreende das certidões acostadas aos autos, 

gozando de presunção de certeza e liquidez consoante prevê o art. 3° da 

Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a legislação de 

regência dispõe que o despacho inicial importa ordem para: a) – citação, 

b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou despesas processuais, e 

e) – avaliação dos bens penhorados ou arrestados, inteligência do artigo 

7º da LEF[1]. 1 - Desse modo, CITE-SE a parte devedora na forma 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de comunicação, ADVIRTA-SE 

que o executado poderá, oferecida garantia, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – Não ocorrendo 

o pagamento ou oferecimento de garantia da execução pelo devedor, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a exequente na forma do artigo 183, §1º do CPC para que 

requeira providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem 

manifestação, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - 

citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; II - penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, 

fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - 

arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV - registro 

da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e V - avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000293-09.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO L DUTRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000293-09.2020.8.11.0021 DESPACHO Cuida-se o presente feito 

de execução fiscal em que a dívida ativa encontra-se regularmente 

inscrita, consoante se depreende das certidões acostadas aos autos, 

gozando de presunção de certeza e liquidez consoante prevê o art. 3° da 

Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a legislação de 

regência dispõe que o despacho inicial importa ordem para: a) – citação, 

b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou despesas processuais, e 

e) – avaliação dos bens penhorados ou arrestados, inteligência do artigo 

7º da LEF[1]. 1 - Desse modo, CITE-SE a parte devedora na forma 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de comunicação, ADVIRTA-SE 

que o executado poderá, oferecida garantia, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – Não ocorrendo 

o pagamento ou oferecimento de garantia da execução pelo devedor, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a exequente na forma do artigo 183, §1º do CPC para que 

requeira providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem 

manifestação, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - 

citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; II - penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, 

fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - 

arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV - registro 

da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e V - avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000455-04.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ROBERTO MALDANER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000455-04.2020.8.11.0021 DESPACHO Cuida-se o presente feito 

de execução fiscal em que a dívida ativa encontra-se regularmente 

inscrita, consoante se depreende das certidões acostadas aos autos, 

gozando de presunção de certeza e liquidez consoante prevê o art. 3° da 

Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a legislação de 

regência dispõe que o despacho inicial importa ordem para: a) – citação, 

b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou despesas processuais, e 

e) – avaliação dos bens penhorados ou arrestados, inteligência do artigo 

7º da LEF[1]. 1 - Desse modo, CITE-SE a parte devedora na forma 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de comunicação, ADVIRTA-SE 

que o executado poderá, oferecida garantia, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – Não ocorrendo 

o pagamento ou oferecimento de garantia da execução pelo devedor, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a exequente na forma do artigo 183, §1º do CPC para que 

requeira providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem 

manifestação, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - 

citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; II - penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, 

fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - 

arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV - registro 

da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e V - avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000464-63.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. DOS SANTOS VESTUARIO E ACESSORIOS - ME (EXECUTADO)

LAZARO FRANCISCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000464-63.2020.8.11.0021 DESPACHO Cuida-se o presente feito 

de execução fiscal em que a dívida ativa encontra-se regularmente 

inscrita, consoante se depreende das certidões acostadas aos autos, 

gozando de presunção de certeza e liquidez consoante prevê o art. 3° da 

Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a legislação de 

regência dispõe que o despacho inicial importa ordem para: a) – citação, 

b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou despesas processuais, e 

e) – avaliação dos bens penhorados ou arrestados, inteligência do artigo 

7º da LEF[1]. 1 - Desse modo, CITE-SE a parte devedora na forma 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de comunicação, ADVIRTA-SE 

que o executado poderá, oferecida garantia, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – Não ocorrendo 

o pagamento ou oferecimento de garantia da execução pelo devedor, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a exequente na forma do artigo 183, §1º do CPC para que 

requeira providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem 

manifestação, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - 

citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; II - penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, 

fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - 

arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV - registro 

da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e V - avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000477-62.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAMINADOS E COMPENSADOS MADEPRESS LIMITADA - ME (REQUERIDO)

ANGELO HUMBERTO FAGANELLO (REQUERIDO)

IDELCE TEREZINHA SENGER WEISSHEIMER (REQUERIDO)

DILCE SILVEIRA DE MOURA FAGANELLO (REQUERIDO)

ARNILDO SENGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000477-62.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 17 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000465-48.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU FERRAZ DE LIMA (EXECUTADO)

I FERRAZ DE LIMA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000465-48.2020.8.11.0021 DESPACHO Cuida-se o presente feito 

de execução fiscal em que a dívida ativa encontra-se regularmente 

inscrita, consoante se depreende das certidões acostadas aos autos, 

gozando de presunção de certeza e liquidez consoante prevê o art. 3° da 

Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a legislação de 

regência dispõe que o despacho inicial importa ordem para: a) – citação, 

b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou despesas processuais, e 

e) – avaliação dos bens penhorados ou arrestados, inteligência do artigo 

7º da LEF[1]. 1 - Desse modo, CITE-SE a parte devedora na forma 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de comunicação, ADVIRTA-SE 

que o executado poderá, oferecida garantia, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – Não ocorrendo 

o pagamento ou oferecimento de garantia da execução pelo devedor, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a exequente na forma do artigo 183, §1º do CPC para que 

requeira providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem 
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manifestação, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - 

citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; II - penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, 

fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - 

arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV - registro 

da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e V - avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000482-84.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO GUILHERME BATISTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON EMERSON BELLUCO OAB - GO30662 (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA RIBEIRO BATISTA (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO DO INSS DA AGÊNCIA DE ÁGUA BOA/MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000482-84.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 17 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000292-24.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RIBEIRO POVOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CAMILO DA SILVA OAB - GO45991 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PINHEIRO FILHO (REU)

GERSON AFONSO DA SILVA (REU)

KEDMA MASCARENHAS (REU)

CORONEL MASCARENHAS (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000292-24.2020.8.11.0021 DESPACHO Da análise da peça inicial 

e de seus documentos, constata-se que o autor não informou ou juntou 

comprovante de pagamento das custas e despesas processuais. Além 

disso, em consulta ao sistema “PJE” verifica-se a inexistência de 

arrecadação da guia de custas. 1 – Dessa forma, INTIME-SE o requerente 

para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição do feito nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

2 – Decorrido o prazo, venham os autos CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 17 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000462-93.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JELSON NEVES DE SOUZA (EXECUTADO)

SOUZA & FROTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

LIVIA MARIA ALVES FROTAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000462-93.2020.8.11.0021 DESPACHO Cuida-se o presente feito 

de execução fiscal em que a dívida ativa encontra-se regularmente 

inscrita, consoante se depreende das certidões acostadas aos autos, 

gozando de presunção de certeza e liquidez consoante prevê o art. 3° da 

Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a legislação de 

regência dispõe que o despacho inicial importa ordem para: a) – citação, 

b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou despesas processuais, e 

e) – avaliação dos bens penhorados ou arrestados, inteligência do artigo 

7º da LEF[1]. 1 - Desse modo, CITE-SE a parte devedora na forma 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de comunicação, ADVIRTA-SE 

que o executado poderá, oferecida garantia, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – Não ocorrendo 

o pagamento ou oferecimento de garantia da execução pelo devedor, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a exequente na forma do artigo 183, §1º do CPC para que 

requeira providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem 

manifestação, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - 

citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; II - penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, 

fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - 

arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV - registro 

da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e V - avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001206-59.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI PIRES LACERDA (EMBARGANTE)

WILLIAM CORREA LACERDA (EMBARGANTE)

JOSE LAZARO DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR OAB - GO21723 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO MENDES DE CARVALHO (EMBARGADO)

SUELI MENDES DE CARVALHO (EMBARGADO)

KARINA HELGA TURCIO DE CARVALHO (EMBARGADO)

OTAVIO HENRIQUE DE FREITAS CARVALHO (EMBARGADO)

ANA FLAVIA MENDES DE CARVALHO (EMBARGADO)

OTAVIO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT3572-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte embargada da 

decisão prolatada nos autos - ID nº 25016140 para se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000739-46.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE IZABEL FRIPP DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000739-46.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

notadamente em seu artigo 10, que recomendou a suspensão das 

audiências e sessões plenárias pelo prazo de 15 (quinze) dias, este Juízo 

REDESIGNA a presente solenidade para o dia 29 de abril de 2020, às 

16h:10min (MT), observando-se o teor da decisão prolatada no evento n. 

28306459. 2 – EXPEÇA-SE o necessário. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 17 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000225-93.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE INEZ ACADROLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA BERTOL CAMARA OAB - GO54304 (ADVOGADO(A))

MAYCK FEITOSA CAMARA OAB - GO33571 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000225-93.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

notadamente em seu artigo 10, que recomendou a suspensão das 

audiências e sessões plenárias pelo prazo de 15 (quinze) dias, este Juízo 

REDESIGNA a presente solenidade para o dia 29 de abril de 2020, às 

15h:10min (MT), observando-se o teor da decisão prolatada no evento n. 

28301780. 2 – EXPEÇA-SE o necessário. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 17 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001777-30.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO IRINEU MALDANER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001777-30.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

notadamente em seu artigo 10, que recomendou a suspensão das 

audiências e sessões plenárias pelo prazo de 15 (quinze) dias, este Juízo 

REDESIGNA a presente solenidade para o dia 29 de abril de 2020, às 

14h:30min (MT), observando-se o teor da decisão prolatada no evento n. 

28298586. 2 – EXPEÇA-SE o necessário. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 17 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001751-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001751-32.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

notadamente em seu artigo 10, que recomendou a suspensão das 

audiências e sessões plenárias pelo prazo de 15 (quinze) dias, este Juízo 

REDESIGNA a presente solenidade para o dia 29 de abril de 2020, às 

14h:50min (MT), observando-se o teor da decisão prolatada no evento n. 

28300075. 2 – EXPEÇA-SE o necessário. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 17 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000046-62.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000046-62.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

notadamente em seu artigo 10, que recomendou a suspensão das 

audiências e sessões plenárias pelo prazo de 15 (quinze) dias, este Juízo 

REDESIGNA a presente solenidade para o dia 29 de abril de 2020, às 

16h:30min (MT), observando-se o teor da decisão prolatada no evento n. 

28308449. 2 – EXPEÇA-SE o necessário. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 17 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001489-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE MORAES BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001489-82.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

notadamente em seu artigo 10, que recomendou a suspensão das 

audiências e sessões plenárias pelo prazo de 15 (quinze) dias, este Juízo 

REDESIGNA a presente solenidade para o dia 29 de abril de 2020, às 

15h:30min (MT), observando-se o teor da decisão prolatada no evento n. 

28303009. 2 – EXPEÇA-SE o necessário. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 17 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000659-82.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA NAZARIO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL ROCHA OAB - MT23904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000659-82.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

notadamente em seu artigo 10, que recomendou a suspensão das 

audiências e sessões plenárias pelo prazo de 15 (quinze) dias, este Juízo 

REDESIGNA a presente solenidade para o dia 29 de abril de 2020, às 

15h:50min (MT), observando-se o teor da decisão prolatada no evento n. 

28305697. 2 – EXPEÇA-SE o necessário. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 17 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001276-13.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001276-13.2017.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

notadamente em seu artigo 10, que recomendou a suspensão das 

audiências e sessões plenárias pelo prazo de 15 (quinze) dias, este Juízo 

REDESIGNA a presente solenidade para o dia 29 de abril de 2020, às 

12h:30min (MT), observando-se o teor da decisão prolatada no evento n. 

28294951. 2 – EXPEÇA-SE o necessário. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 17 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001508-25.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001508-25.2017.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

notadamente em seu artigo 10, que recomendou a suspensão das 

audiências e sessões plenárias pelo prazo de 15 (quinze) dias, este Juízo 

REDESIGNA a presente solenidade para o dia 29 de abril de 2020, às 

13h:10min (MT), observando-se o teor da decisão prolatada no evento n. 

28296332. 2 – EXPEÇA-SE o necessário. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 17 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000465-19.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA FERREIRA DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SOARES AGUIAR OAB - GO46363 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000465-19.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

notadamente em seu artigo 10, que recomendou a suspensão das 

audiências e sessões plenárias pelo prazo de 15 (quinze) dias, este Juízo 

REDESIGNA a presente solenidade para o dia 29 de abril de 2020, às 

12h:50min (MT), observando-se o teor da decisão prolatada no evento n. 

28295522. 2 – EXPEÇA-SE o necessário. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 17 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001267-17.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOVACY CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001267-17.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

notadamente em seu artigo 10, que recomendou a suspensão das 

audiências e sessões plenárias pelo prazo de 15 (quinze) dias, este Juízo 

REDESIGNA a presente solenidade para o dia 29 de abril de 2020, às 

13h:30min (MT), observando-se o teor da decisão prolatada no evento n. 

28296332. 2 – EXPEÇA-SE o necessário. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 17 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001552-10.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOSA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001552-10.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

notadamente em seu artigo 10, que recomendou a suspensão das 

audiências e sessões plenárias pelo prazo de 15 (quinze) dias, este Juízo 

REDESIGNA a presente solenidade para o dia 29 de abril de 2020, às 

14h:10min (MT), observando-se o teor da decisão prolatada no evento n. 

28298108. 2 – EXPEÇA-SE o necessário. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 17 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000824-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA CARVALHO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000824-66.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

notadamente em seu artigo 10, que recomendou a suspensão das 

audiências e sessões plenárias pelo prazo de 15 (quinze) dias, este Juízo 

REDESIGNA a presente solenidade para o dia 29 de abril de 2020, às 

13h:50min (MT), observando-se o teor da decisão prolatada no evento n. 

28296332. 2 – EXPEÇA-SE o necessário. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 17 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001314-54.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO DA SILVA BATISTA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito quanto ao 

prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000816-26.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0007236A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDA CIRLEY PAULINO DO COUTO SOUZA (DEPRECADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito quanto ao 

prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002958-77.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FERRAZ DE LIMA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito quanto ao 

prosseguimento do feito.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000416-07.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARCHIORETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000416-07.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Com fundamento no 

princípio da cooperação processual, em análise a peça inicial verifica-se 

que a parte autora indica que a requerida indeferiu/negou a cobertura 

solicitada, sob a justificativa de que o referido procedimento não se 

encontra incorporado ao Rol de Procedimentos em Eventos em Saúde- 

2018 da ANS, conforme carta negatória em anexo, porém não colacionou 

aos autos a carta mencionada. 2 – Dessa forma, INTIME-SE o autor, para 

que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, colacione aos autos a carta 

negatória citada na peça inicial. 3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos 

conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 3 – CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 17 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000428-21.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS MENINO OAB - SP243186 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON LUIS KLEIN (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000428-21.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – A pretensão visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento especial. A petição 

foi instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 700 do 

CPC). Ante a evidência do direito do autor, DEFERE-SE de plano a 

expedição do mandado para cumprimento da obrigação e pagamento dos 

honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) na forma do artigo 

701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso as partes requeridas 

o cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 – Constem no 

mandado que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias para o adimplemento 

voluntário da obrigação, poderão os requeridos oferecerem embargos 

monitórios nos moldes do art. 702 do CPC. Do contrário, constituir-se-á de 

pleno direito o mandado monitório em título executivo judicial (art. 701, §2º, 

do CPC). 3 – Sendo opostos os embargos, INTIME-SE o requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito. 4 – Apesar de o 

sistema PJE acusar o pagamento, INTIME-SE o requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos o comprovante do 

recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária. 5 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 6 – INTIME-SE. CUMPRA-SE Água 

Boa/MT, 17 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000294-91.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ OAB - SP122124-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRO CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000294-91.2020.8.11.0021 DESPACHO Da análise da peça inicial e 

de seus documentos, o autor não informou ou juntou o pagamento das 

custas e despesas processuais com base no proveito econômico. Além 

disso, da análise da inicial não há requerimento no sentido de deferimento 

do pedido de gratuidade. Preceitua o artigo 321 do Código de Processo 

Civil[1] a possibilidade de emenda ou complementação da inicial quando 

não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do 

mesmo diploma instrumental. 1 – Dessa forma, INTIME-SE o autor para 

efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290, do CPC). 2 – Decorrido o prazo, venham os autos 

CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 18518 Nr: 1663-94.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rivelino Alves Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Eugênio Araújo - 

OAB:6670, Francisval Dias Mendes - OAB:3563, João Jorge Alves 

Araújo - OAB:5252, Laura Amaral Vilela - OAB:9303, Leandro Alves 

Martins Jacarandá - OAB:10.827, Mário Márcio de Lara Soriano - 

OAB:3.946/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 2 – Em análise ao feito, embora a autarquia estadual não tenha sido 

intimada através de remessa do processo em carga à Advocacia-Geral do 

Detran/MT, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, nota-se 

que houve concordância da entidade quanto à requisição de pequeno 

valor, conforme se verifica no Ofício CI n. 311/2017 (em que há solicitação 

de realização de empenho (fl. 223), que foi realizado pela Secretaria 

Adjunta do Tesouro Estadual – SATE/SEFAZ de Mato Grosso (fls. 

224/225). Sendo assim, este Juízo DECLARA a ocorrência de preclusão 

lógica, tendo em vista a manifestação positiva quanto ao adimplemento do 

RPV. 3 – Diante da ausência de impugnação pela autarquia, este Juízo 

REJEITA o pedido do exequente quanto ao adimplemento de honorários de 

sucumbência, nos termos do art. 85, §7º do Código de Processo Civil. 4 – 

Em relação ao pedido de exceção de pré-executividade (fls. 246/250), 

este Juízo REJEITA a objeção, tendo em vista a existência de preclusão 

lógica quanto à manifestação positiva no pagamento da requisição de 

pequeno valor, como consignado no item “2” acima, bem como em razão 

da ausência de legitimidade do Estado de Mato Grosso e, ainda, 

capacidade postulatória do Procurador do Estado em defender ato de 

autarquia estadual, que detém personalidade jurídica distinta da entidade 

que lhe supervisiona. 5 – Diante da concordância da entidade autárquica 

na efetivação do empenho (fls. 223/225), este Juízo HOMOLOGA os 

cálculos do exequente à fl. 202.6 – Por derradeiro, após a restituição dos 

valores em favor da autarquia estadual, nos termos da decisão acostada 

às fls. 215/216, AGUARDE-SE o adimplemento da requisição de pequeno 

valor empenhada (fls. 224/225).7 – Em seguida, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento dos valores que foram adimplidos, tendo em vista que o 

advogado do exequente possui poderes especiais para receber e dar 

quitação, conforme a procuração acostada à fl. 18. Água Boa/MT, 09 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 109743 Nr: 2306-37.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimar de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Galle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Jonas Tura de Lima - OAB:23689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 DECISÃO

1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento do valor da condenação 

atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC.

 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores eventualmente depositados em 

favor da parte credora.

4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção.

6 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 10 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 113775 Nr: 4600-62.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth da Cruz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amado José Ferreira Filho - 

OAB:OAB/MT 22.124-A, Dinalva Ribeiro de Sousa - OAB:OAB/MT 

22.255/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – INTIME-SE a devedora na pessoa de seu representante judicial 

mediante remessa dos autos em carga para, no prazo de 30 (trinta) dias, e 

nos próprios autos, impugnar a execução complementar de sentença, ex 

vi do artigo 535 do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou 

RPV, observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal.

3 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, INTIME-SE a parte credora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste, caso queira, a respeito 

da defesa oposta pela parte executada.

 4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Água Boa/MT, 10 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 116233 Nr: 6315-42.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Francisco de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edemar Bertol, Ana Claudia Bertol 

Câmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geison Bissolotti - 

OAB:OAB/MT 21.979-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayck Feitosa Câmara - 

OAB:33571 GO, Samuell da Silva Ribeiro - OAB:OAB/MT 15689-A

 ILEGITIMIDADE PASSIVA No que tange à ilegitimidade passiva, este Juízo 

entende que também não merece prosperar, visto que, ainda que no 

contrato não contenha cláusula que obrigue os herdeiros, essa obrigação 

é transmitida, no momento do falecimento, por ficção jurídica, em razão do 

princípio da “saisine”, nos termos do art. 1.784 do Código Civil. Em razão 

disso, este Juízo REJEITA a preliminar arguida. DECADÊNCIA Em relação à 

decadência, o requerido utilizou-se do art. 179 do Código Civil para 

sustentar que houve a perda do direito potestativo no prazo de 02 (dois) 

anos, contado da data da realização do negócio jurídico (06/06/2011). Os 

argumentos não merecem acolhimento. A norma invocada refere-se aos 

casos em que a lei estabelece a ocorrência de anulabilidade, porém, não 

indica o prazo para ocorrência. No caso em tela, sequer o requerido indica 

o fundamento da anulabilidade do negócio jurídico, tratando-se de 

alegações genéricas. Sendo assim, este Juízo REJEITA a preliminar 

ventilada. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO 

DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais pendentes, mister 

delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos, bem 

como consignar o ônus probatório. Nesta esteira, este Juízo fixa o 
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seguinte ponto controvertido: A) Adimplemento do preço estipulado no 

contrato (fl. 11); B) Ausência de entrega do objeto do negócio jurídico; C) 

Inexistência do negócio jurídico firmado – ausência de manifestação 

volitiva do Sr. Edemar Bertol; Feitas estas considerações, DETERMINA-SE 

que as partes especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, 

justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões 

específicas para cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento.Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS 

para o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. Água Boa/MT, 11 

de março de 2020 JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 1030292 Nr: 1895-23.2018.811.0021

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia Pereira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Comercial Bonet Ltda - EPP, Victor 

Marques Bonet, Victor Bonet Lloret

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane dos Santos 

Menino - OAB:OAB/SP 243186, Thiago de Siqueira Coscia - 

OAB:262169/SP

 DECISÃO

1 – Os requeridos não receberam pessoalmente o ato citatório, havendo 

violação à garantia do devido processo legal, eis que não se sabe ao 

certo se de fato a pessoa que recebeu as comunicações, Sra. Antônia 

Alves (fls. 34/35) têm poderes especiais para representa-lo em eventual 

demanda judicial, o que importa em nulidade processual.

 Neste sentido, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in litteris:

 AÇÃO INDENIZATÓRIA – CITAÇÃO VIA CORREIO – PESSOA FÍSICA – 

RECEBIMENTO POR TERCEIRO – NECESSIDADE DA ENTREGA DA CARTA 

REGISTRADA PESSOALMENTE AO RÉU – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO 

– IMTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA – TEORIA DA APARÊNCIA – 

INAPLICABILIDADE – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. A 

nulidade da citação pode ser arguida a qualquer momento, mesmo após o 

trânsito em julgado da sentença. Tratando-se de pessoa física, sendo a 

citação o ato que integra o réu ao processo, exige-se que seja 

direcionada à pessoa do réu, nos termos do artigo 248, §1º, do CPC/2015. 

(AI 52634/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 

21/09/2016)

 Diante do fato de que a citação dos requeridos não foi recebida 

pessoalmente por eles, este Juízo DECLARA a nulidade do ato acostado 

às fls. 34/35, com supedâneo no art. 242 do Código de Processo Civil.

 2 – Nos termos do art. 240, §2º do CPC, INTIME-SE o requerente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova a citação dos requeridos, sob pena 

de extinção do incidente por ausência de pressuposto de constituição e 

validade do processo.

 3 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 11 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33650 Nr: 2660-72.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Buranello e Passos Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Santa Marta Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ulysses Ecclissato Neto - 

OAB:182700/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BURANELLO E PASSOS 

ADVOGADOS, na qual alega omissão na decisão que determinou a 

realização de intimação do executado por edital, nos termos do art. 257, 

inciso II do CPC.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 Os embargos foram opostos tempestivamente.

Pela análise das razões recursais, este Juízo entende que deve ser dado 

provimento ao recurso de embargos de declaração para sanar a omissão 

acerca do procedimento de publicação do edital de intimação do 

executado.

 O art. 275, §2º do Código de Processo Civil estabelece que a intimação 

poderá ocorrer por edital. Além disso, o art. 513, §2º, inciso IV do CPC 

também estabelece a intimação do devedor por edital quando ele tenha 

sido citado dessa forma na fase de conhecimento, como ocorreu no 

presente caso.

 Assim, visando sanar a omissão, este Juízo consigna que a intimação do 

executado é do interesse do credor, eis que tem a finalidade de viabilizar o 

adimplemento voluntário da obrigação e, ainda, conferir o efetivo 

contraditório.

 Diante do exposto, este Juízo CONHECE dos embargos de declaração e 

no mérito DÁ PROVIMENTO a fim de sanar a omissão da decisão 

objurgada de modo a consignar a responsabilidade de o exequente 

promover a intimação por edital através da publicação do expediente em 

jornal local existente nesta cidade de Água Boa/MT, nos termos do art. 

257, parágrafo único do Código de Processo Civil.

 CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 11 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85898 Nr: 410-61.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVBdJ, JABdJ, Daiani Batista de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celino Valdivino de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dinalva Ribeiro de Sousa - 

OAB:OAB/MT 22.255/A, Gabriella Sardinha da Costa - OAB:25366/O

 DECISÃO

1 – Em análise ao feito, este Juízo consigna que a arguição de falsidade 

deve ser resolvida como questão incidental, salvo requerimento de modo 

contrário da parte, nos termos do art. 430, parágrafo único do Código de 

Processo Civil.

 Com fundamento no art. 432 do CPC, este Juízo DETERMINA a intimação 

do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre o 

incidente de falsidade documental apresentado pelo requerente.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 11 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 103019 Nr: 4106-37.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemar de Oliveira Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Nazaré/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Nova Nazaré/MT - OAB:

 1 – Diante da necessidade de liquidar a obrigação fixada no título 

executivo judicial, aliado ao requerimento da parte executada acerca da 

necessidade de realizar os cálculos pela Contadoria do Juízo, bem assim o 

fato de que tal exame possui complexidade incompatível com as 

atribuições do contador, este Juízo DETERMINA a liquidação por 

arbitramento, que terá como objeto os seguintes pontos: (i) 

enquadramento do exequente no Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Nova Nazaré, nos 

termos da Lei Complementar Municipal n. 037/2010; (ii) apuração de 
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diferenças salariais, observando-se o título executivo judicial, acrescido 

das verbas acessórias inerentes, tais como correção monetária pelo 

IPCA-E/IBGE, juros moratórios, com base na remuneração da caderneta de 

poupança (ADI’s n. 4.357 e 4.425) e honorários advocatícios. 2 – Para a 

realização da perícia contábil na forma consignada acima, este Juízo 

NOMEIA a empresa Real Brasil Consultoria, que servirão 

escrupulosamente, independentemente de compromisso. Saliente-se que o 

perito poderá valer-se de documentos que estejam sob a posse das 

partes e dos órgãos administrativos, além de outras providências que 

entender necessárias para o melhor desempenho do “mister” conferido. 3 

– INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, §1º do CPC, possam arguir eventual impedimento ou 

suspeição do expert, indicar assistente técnico, bem como apresentar 

quesitos, sob pena de preclusão. 4 – INTIME-SE o perito judicial nomeado 

para apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de 

especialização e contatos profissionais, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

465, §2º do CPC). JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 19659 Nr: 2806-21.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Vilella de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

Marcos Antonio Zaitter - OAB:8740/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Diante do requerimento do exequente (fls. 242), este Juízo DEFERE o 

pedido de desconstituição da penhora realizada neste processo, tendo em 

vista a afirmação de que o imóvel é de propriedade de terceiro.

 Sendo assim, este Juízo DETERMINA o cancelamento da prenotação n. 

65.343 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Água 

Boa/MT.

 2 – OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT a fim de 

que tome providências no sentido de cancelar a prenotação.

 3 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens passíveis de constrição, sob pena de aplicação do art. 921 

do CPC.

 4 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 11 de março de 2020.

 JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 22731 Nr: 2071-51.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazir Paulo Knob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Carlos Botelho Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO 1 – Em que pese o requerimento do exequente, este Juízo 

INDEFERE o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação, eis 

que essa medida se mostra inadequada e desproporcional, visto que se 

mostram em conflito com o direito à liberdade de locomoção e, ainda, ao 

exercício de atividade empregatícia. 2 – Em relação ao pedido de bloqueio 

dos cartões de créditos do executado, este Juízo INDEFERE a medida, uma 

vez que tal solicitação é contrária ao princípio da menor onerosidade em 

favor do executado, bem como desproporcional aos direitos e garantias 

assegurados pela Constituição Federal. 3 – Assim, diante da ausência de 

localização de bens do executado, com fundamento na aplicação 

analógica do art. 921, §2º do CPC, este Juízo SUSPENDE a execução pelo 

prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo período fica suspenso o curso do 

prazo prescricional. ADVIRTA-SE o credor que após o transcurso do 

prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º do CPC. Saliente-se que o desarquivamento do 

feito somente irá ocorrer na hipótese de o exequente promover atos 

tendentes à exigibilidade da obrigação. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 11 

de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 23027 Nr: 2359-96.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução de título executivo judicial ajuizado por CÉLIA 

MARIA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

 Em análise a esta demanda, verifica-se ela possui identidade de parte, 

causa de pedir e pedido com o cumprimento de sentença n. 

5247-91.2015.811.0021 (Código n. 105049), visto que, em ambos os 

processos há requerimento no sentido de conferir efetividade ao título 

executivo judicial que condenou o réu a implantar em favor do demandante 

o benefício previdenciário.

 Portanto, nota-se que entre esta demanda e o cumprimento de sentença 

acima especificado há relação de litispendência, consoante a regra do art. 

337, §1º do Código de Processo Civil, que assim preleciona: “verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. ”

Dessa forma, em caso de plena identidade dos elementos da ação (partes, 

causa de pedir e pedido), verifica-se a ocorrência do fenômeno da 

litispendência. Corroborando tal assertiva, reza expressamente o artigo 

337, § 2º, do CPC, que “Uma ação é idêntica à outra quando tem as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. ”

Além disso, em consulta ao processo n. 5247-91.2015.811.0021 (Código 

n. 105049), verifica-se que nesse houve a análise da impugnação ao 

cumprimento de sentença e a determinação para expedição de ofício 

requisitório de pagamento.

 Ante o exposto, considerando a existência de litispendência entre as 

demandas, JULGA-SE EXTINTO o processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

 TRANSLADA-SE cópia da presente sentença para os autos n. 

2931-86.2007.811.0021 (Código n. 19769).

Transitada em julgado esta sentença, ARQUIVEM-SE os autos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 11 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 2139 Nr: 12-52.1992.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Cecatto, Valderi José Cecatto, Albino 

Ceccatto, Altair Luiz Cecatto, Leonides Cecatto, Genezi Maria Cecatto, Neri 

Cecatto, Antônio Ceccatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65216/PR, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/ MT, Maria Amelia Cassiana Mastrorosa Vianna - 

OAB:27109/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Andreas Gnadt - 

OAB:OAB/MT 9.741, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Canan 

- OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 DECISÃO

1 – Diante do requerimento da exequente, aliado à ausência de 

impugnação do executado, este Juízo DETERMINA a expedição de alvará 

para levantamento dos valores constritos no sistema “BacenJud” (fl. 508).

2 – INDEFERE-SE o pedido de localização de bens do executado através 

do Sistema INFOJUD, porquanto as diligências requeridas são de 

responsabilidade da parte e a quebra do sigilo fiscal somente é admitida 

em circunstâncias excepcionais, que não foram demonstradas pelo 

exequente no caso em destaque.
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3 – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste o que entender de direito, indicando bens passíveis de 

constrição, sob pena de incidência do art. 921 do Código de Processo 

Civil.

 4 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 11 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 1046605 Nr: 531-45.2020.811.0021

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, DM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Diante da certidão acostada à fl. 59 em que atesta a ausência 

momentânea de assistente social vinculada a este Juízo ante o vencimento 

do credenciamento, visando garantir a celeridade do presente feito, aliado 

ao fato de que se trata de situação excepcional, eis que em breve será 

solucionado pela Diretoria do Foro desta Comarca de Água Boa/MT, este 

Juízo DETERMINA a expedição de ofício à Secretaria Municipal de 

Assistência Social de Água Boa/MT a fim de indicar um profissional da 

área para a realização do laudo social, consoante à determinação de fls. 

45/46, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias para a emissão do 

relatório.

 2 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 10 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 92387 Nr: 1880-93.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinha Vicente Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 DECISÃO

1 – DEFERE-SE o pedido de fl. 147, para tanto, DETERMINA-SE que seja 

convertido em renda os valores depositados à fl. 145, expedindo-se o 

necessário.

 2 – Em seguida, não havendo mais requerimentos, diante do cumprimento 

integral do acordo, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 11 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 109089 Nr: 1911-45.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araci Kreling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Com fundamento no art. 313, inciso I e art. 689, do Código de Processo 

Civil, DETERMINA-SE a suspensão do processo.

 2 – ABRA-SE vista dos autos ao réu para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pronunciem sobre a questão, conforme o art. 690 do CPC.

 3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 11 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 103162 Nr: 4227-65.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Martini Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar de Campos Júnior Agropecuária - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Lopes - 

OAB:223057, Sandra Helena Zerunian - OAB:217.420/SP

 DECISÃO

1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl. 91), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias do executado PAULO CESAR DE CAMPOS 

JÚNIOR AGROPECÚARIA-ME. (CNPJ n. 08.984.832/0001-00), no montante 

de R$ 9.147,84 (nove mil cento e quarenta e sete reais e oitenta e quatro 

centavos), consoante planilha de fls. 92/93, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil, a teor do que 

dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 da CGJ/MT.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da 

regra do art. 921 do Código de Processo Civil.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 103918 Nr: 4693-59.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale Pneus e Equipamentos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 DESPACHO

 1 – A petição protocolada pela parte executada às fls. 101/102 faz 

menção a eventual embargo de declaração interposto pela exequente, 

solicitando seu total desacolhimento. Compulsando os autos 

pormenorizadamente, este Juízo verificou a não apresentação de 

embargos de declaração pela parte exequente, motivo pelo qual deixa de 

ACOLHER os argumentos expostos na petição de fls. 101/102.

2 – INTIME-SE a parte exequente para dar andamento ao feito e manifestar 

nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se a decisão 

prolatada às fls. 94/96.

3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 109049 Nr: 1893-24.2016.811.0021

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Jose Clesio Mori, Nadir Valentini Mori, Antonio Donizete 

Valentini, Nilza Guidini Valentini, Sergio Jose Santi, Ivani Loiola Santi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Aparecido Dante, Maria Madalena 

Rosa Dante, Paulo Sergio Dante, Waldirene Presa Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo da

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Costa Andrade - 

OAB:49.770/PR

 Aline Hernandes Palhares - OAB:22525-A, Mariana Amenta da Silva 

Breseghello - OAB:339.479- SP

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 109961 Nr: 2411-14.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Araujo Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:OAB/SP 327.026

 1 – Em razão disso, não se tratando a manifestação do executado de 

discussão quanto à penhora excessiva de valores nos termos do artigo 

854, § 2º e 3º, do CPC, este Juízo REJEITA o pedido constante na 

manifestação às fls. 262/266, tendo em vista que a questão levantada não 

se amolda em uma das hipóteses previstas no art. 854, §3º do Código de 

Processo Civil. 2 – Por derradeiro, HOMOLOGA-SE os cálculos 

apresentados pela parte exequente às fls. 213/218. 3 – Inexistindo 

recurso com efeito suspensivo, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos 

valores contidos às fls. 249 e 257, em nome do advogado da autora, haja 

vista os poderes conferidos no instrumento procuratório à fl. 23. 4 – Em 

relação ao montante depositado à fl. 191, PROMOVA-SE a transferência 

para a conta do executado. 5 – Em seguida, realizadas providências de 

praxe para a expedição dos alvarás, REMETAM-SE os autos conclusos 

para demais deliberações. 6 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 16 de março de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 1034323 Nr: 4559-27.2018.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dijalma Rodrigues Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT

 1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela 

de urgência natureza antecipada formulada pelo autor incidentalmente na 

exordial, ante a ausência da probabilidade do direito, requisito previsto no 

art. 300 do CPC. 2 – Tratando-se a demanda em destaque a princípio de 

direitos indisponíveis, inviável a realização de audiência de conciliação, 

nos termos do art. 334, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. 3 – 

CITE-SE o réu para que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 4 – Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito da autora ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, ABRA-SE vista dos autos ao autor para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 

350 e 351 do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 16 de março de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 93057 Nr: 2373-70.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Alves de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Considerando o acórdão às fls. 116/120, aliado à manifestação do 

exequente às fls. 140/141, ABRA-SE vista dos autos ao INSS a fim de 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, implante o benefício em favor do credor 

devendo ser demonstrado nos autos, sob pena de multa diária no importe 

de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de 20.000,00 (vinte mil reais).

 2 – Em seguida, INTIME-SE o exequente para dar andamento ao feito e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção.

3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 16 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 1046771 Nr: 669-12.2020.811.0021

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Jacinto de Deus, Celia Cristina Ribeiro de Deus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Lobo de Araujo, Elza Lucia Ferreira de 

Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Alvarenga Dias - 

OAB:10309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para que proceda a emenda 

da inicial nos moldes acima consignados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. 2 – Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, remetam-se os autos CONCLUSOS. 3 – 

CUMPRA-SE. INTIME-SE. Água Boa/MT, 16 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 103492 Nr: 4454-55.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Darque da Silva Alves - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Marcelo Lemes Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR RODRIGUES - 

OAB:22.472/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 DESPACHO

1 – Diante dos documentos apresentados, como consignado na decisão 

de fls. 399, INTIMEM-SE as partes para apresentação de alegações finais 

escritas no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

2 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos para sentença.

3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 103986 Nr: 4736-93.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerônimo Domingos Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 DECISÃO

1 – Diante do requerimento da exequente este Juízo DETERMINA a 

expedição de alvará para levantamento dos referidos valores.

2 – INTIME-SE pessoalmente a autora acerca da expedição do alvará de 

levantamento.

 3 – Após, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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manifeste o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

processo.

 4 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT,12 de março 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90006 Nr: 4291-46.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroindustrial Luana S/A, Luiz Maria Salamoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A., Lider Construções Eletricas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146.977 SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:299951

 Nesse sentido, em análise ao valor atribuído à causa na petição inicial (fls. 

05/32), nota-se que a empresa demandante consignou a quantia de R$ 

677.846,94 (seiscentos e setenta e sete mil, oitocentos e quarenta e seis 

reais e noventa e quatro centavos). Portanto, verifica-se que houve a 

atribuição de forma incorreta. Sendo assim, nos termos do art. 292, §3º do 

Código de Processo Civil , este Juízo DETERMINA a correção de ofício do 

montante atribuído a causa de modo a constar a quantia de R$ 

4.754.946,94 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, 

novecentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos). 

RETIFIQUE-SE o valor da causa desta demanda. Por derradeiro, diante 

desta deliberação, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o recolhimento da diferença a título de custas e taxa judiciária, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Em seguida, REMETAM-SE os 

autos conclusos para análise das demais providências decorrentes da 

fase saneadora. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 12 de março de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90165 Nr: 126-19.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana, Elso Mews

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl. 96), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias do executado COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA MISTA CANARANA LTDA. (CNPJ n. 03341583/0001-02), 

no montante de R$ 3.244,30 (três mil, duzentos e quarenta e quatro reais e 

trinta centavos), consoante planilha de fls. 97/98, utilizando-se, para tanto, 

do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil, a teor do que 

dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 da CGJ/MT.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Não sendo penhorado numerário suficiente ao adimplemento da 

obrigação fixada no título judicial, nos termos do art. 774, inciso V do CPC, 

INTIME-SE pessoalmente o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique a existência de bens passíveis de constrição, sob pena de 

configuração de ato atentatório à dignidade da justiça e aplicação de 

multa, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo.

 4 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da 

regra do art. 921 do Código de Processo Civil.

5 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86273 Nr: 778-70.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvestre Alves Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Fundamenta-se. Decide-se. Apesar dos argumentos defendidos pelas 

partes no tocante a diferença de valores ainda supostamente pendentes 

de pagamento, este Juízo entende que esta questão se encontra 

superada pela coisa julgada, tendo em vista que, após o levantamento dos 

valores pela parte exequente (fls. 184/185) atinente aos ofícios 

requisitórios de pagamento (fls. 177/178), este Juízo declarou extinta a 

obrigação em razão da quitação. A sentença exarada à fl. 186 foi 

disponibilizada no DJE n. 10120 no dia 11 de outubro de 2017 e publicado 

no dia 13 de outubro de 2017, momento em que as partes foram intimadas 

acerca da deliberação deste Juízo quanto à quitação da dívida. Todavia, a 

parte exequente não se insurgiu através de instrumento próprio adequado 

dentro do prazo normativo acerca da falta de quitação da obrigação, como 

consignado na sentença acostada à fl. 186. É importante assentar que 

este Juízo homologou estritamente os cálculos do exequente indicados na 

petição do cumprimento de sentença em decisão exarada no dia 21 de 

fevereiro de 2017, publicada no dia 24 fevereiro de 2017 (fls. 175). 

Ressalte-se, houve o levantamento dos valores (fls. 184/185) Sendo 

assim, este Juízo REJEITA o cumprimento de sentença acostado às fls. 

187/188, tendo em vista a ocorrência de coisa julgada. Diante do trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias, como consignado na sentença acostada à fl. 186. 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 30530 Nr: 4967-33.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina da Silva Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Zampoli Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:13613/MT, Vinícius de Oliveira Ribeiro - OAB:13777-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Zampoli Pereira - 

OAB:7198/MT

 1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo devedor às fls. 1.892/1.956. 2 – Em tempo, 

INTIME-SE a parte exequente, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 4 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 12 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 96631 Nr: 245-43.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elma Laurinda Ribeiro de Sousa, Amanda Ribeiro de 

Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Fauda, Alberto Kapusta, João Kapusta 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:
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 DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

Dessa forma, este Juízo DEFERE o benefício da justiça gratuita ao 

requerido Nelson Fauda, nos termos do artigo 98, do Código de Processo 

Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVAS Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar 

as questões de fato e de direito sobre as quais recairá a atividade 

probatória, observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos 

autos. Nesse quadro, fixam-se os seguintes pontos controvertidos: A) 

Demonstração de conduta lesiva, nexo causal e resultado; B) Da 

demonstração de dano moral; C) Lucros cessantes e pensão vitalícia; D) 

Danos materiais; Este Juízo entende que a distribuição da carga probatória 

deve ser realizada na fase saneadora, momento em que se terão 

elementos para apurar a controvérsia da causa. Assim, INTIMEM-SE as 

partes, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem especificando as 

provas que entendem necessárias ao deslinde do feito, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório, sob pena de indeferimento. Ressalta-se que o 

entendimento deste Juízo é que as partes são intimadas para 

especificarem as provas que entendem necessárias e explicarem o motivo 

de cada requerimento, a fim de que este Juízo entenda a 

imprescindibilidade de cada meio. Após, decorrido o prazo acima, venham 

os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações e início da fase 

instrutória ou a colheita de outros elementos probatórios, como também 

eventual julgamento antecipado da pretensão. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Água Boa/MT, 12 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 112183 Nr: 3727-62.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germano Sukadolnik, João Lemos Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Ceregatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Eder Carvalhais - 

OAB:18.798/GO, josane Cristina Carvalhaes Teles - OAB:46052, 

Weliton Soares Teles - OAB:6666/GO

 DECISÃO

1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fls.102/103 e 117/118), a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias do executado DANIEL 

CEREGATTI (CPF/MF n. 707.686.841-53), no montante de R$ 502.968,55( 

quinhentos e dois mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e 

cinco centavos), consoante planilha de fls.119/120, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil, a teor do que 

dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 da CGJ/MT.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

3 – Não sendo penhorado numerário suficiente ao adimplemento da 

obrigação fixada no título judicial, nos termos do art. 774, inciso V do CPC, 

INTIME-SE pessoalmente o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique a existência de bens passíveis de constrição, sob pena de 

configuração de ato atentatório à dignidade da justiça e aplicação de 

multa, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo.

 4 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da 

regra do art. 921 do Código de Processo Civil.

5 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 84679 Nr: 3515-80.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Cecatto, Terezinha Lurdes Cecatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Celio Honorio Junior, Célio Honório, 

João Alvaro de Souza Rocha, Anita Di Credo Souza Rocha, Emília Maria 

Ferreira Honório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Djalma Laurindo Aguirra - 

OAB:58946/SP, José Antonio Pires - OAB:48528/SP, Wilson 

Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 DECISÃO

1 – Diante do requerimento a fl. 855, aliado ao fato de que se trata de 

cumprimento de sentença para o adimplemento de verba honorária de 

sucumbência, este Juízo DETERMINA a retificação do polo ativo da ação 

de modo a constar como exequente o advogado Dr. Selso Lopes de 

Carvalho.

 2 – Além disso, nos termos do art. 828 do Código de Processo Civil, este 

Juízo DETERMINA a expedição de certidão comprobatória da existência da 

obrigação contida no título executivo extrajudicial.

3 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 13 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 93787 Nr: 2994-67.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank, Deborah Parucker 

Lueders Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS 

- OAB:15619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 SENTENÇA

Em acordo celebrado pelas partes foi noticiada a composição extrajudicial 

acerca do objeto desta demanda, requerendo a homologação e a extinção 

do processo.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes, denota-se que a avença 

foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, como 

estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por este 

Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 

487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas na forma acordada, conforme cláusula sexta do termo de acordo 

apresentado.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 13 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90093 Nr: 67-31.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Garcia Marques - 

OAB:1874/TO, Micheline R. Nolasco Marques - OAB:2265/TO, 
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Viviane Mendes Braga - OAB:2264 TO

 DECISÃO

1 – A penhora de percentual de faturamento da empresa prevista no art. 

866 do Código de Processo Civil , é aplicável aos casos em que restar 

demonstrada a inexistência de bens em nome da parte devedora ou, em 

havendo, serem estes de difícil alienação ou insuficientes para saldar a 

dívida.

Em análise à pretensão, este Juízo entende que a parte exequente 

demonstrou ter esgotado todos os meios que dispõe para a localização de 

bens passíveis de constrição, sobretudo após a consulta ao sistema 

INFOJUD.

 Sendo assim, nos termos do art. 866 do Código de Processo Civil, diante 

da comprovação de que a parte executada é sócia de uma sociedade 

empresária, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de que seja 

efetivada a penhora dos lucros e dividendos da empresa “Boiforte 

Frigorífico Ltda.”, observando-se o montante consignado no contrato 

social averbado na competente Junta Comercial, limitando-se a obrigação 

na memória de cálculo acostada à fl. 149, sem prejuízo de sua atualização.

 2 – Com fundamento no art. 866, §2º do Código de Processo Civil, este 

Juízo NOMEIA como administrador-depositário a pessoa investida na 

administração da empresa executada “Boiforte Frigorífico Ltda.”, o qual 

deverá ser investido em todos os poderes concernente à administração e 

fruição dos lucros e dividendos da executada, momento em que deverá 

promover a prestação de contas mensais, depositar em Juízo as quantias 

a serem descontadas que foram constritas, colacionando os respectivos 

balancetes mensais a fim de que este Juízo possa imputar no pagamento 

da dívida.

 3 – EXPEÇA-SE carta precatória para a Comarca de Carolina/MA a fim de 

intimar o administrador da empresa “Boiforte Frigorífico Ltda.” acerca da 

sua condição de administrador-depositário, ora nomeado por este Juízo, 

de modo a realizar as providências consignadas nesta decisão.

 4 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 13 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 18325 Nr: 1486-33.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Antunes Cerqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cardoso dos Anjos Neto, Sidney Antunes 

Cruvinel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 DESPACHO

1 – Em manifestação apresentada aos autos (fls. 166/167), as partes 

noticiaram a celebração de acordo, pugnando pela sua homologação e a 

suspensão do feito até o adimplemento total da dívida.

Entretanto, verifica-se que o patrono da parte exequente não apresentou 

o instrumento procuratório com poderes específicos para transigir, nos 

termos do artigo 105 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, tratando-se de defeito saneável, INTIME-SE o advogado da 

parte exequente para que apresente nos autos o instrumento procuratório, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não homologação do acordo e 

prosseguimento do feito.

2 – Transcorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 16 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 30147 Nr: 4586-25.2009.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade na qual 

postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Após a realização de alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência da disponibilização dos 

numerários decorrentes da expedição de requisição de pequeno valor 

(RPV) e precatória (PRC), conforme os documentos às fls.249 e 261, 

sendo pleiteado pela credora o levantamento dos valores.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 16 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 107486 Nr: 1039-30.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 11283A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação previdenciária de auxílio-doença e conversão em 

aposentadoria por invalidez na qual postula a exequente o recebimento de 

quantia decorrente de título executivo judicial.

 Após a realização de alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência da disponibilização dos 

numerários decorrentes da expedição de requisição de pequeno valor 

(RPV), conforme os documentos às fls. 43 e 50, sendo pleiteado pelo 

credor o levantamento dos valores.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 16 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 84719 Nr: 3555-62.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pezzini, Waldir Pessini, Ana Lucia 

Pessini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sezanowski Machado - 

OAB:25276/PR, Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - 

OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julia Fernanda Santos de 

Carvalho - OAB:20144-O/MT, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 1 – Ante o exposto, este Juízo ACOLHE PARCIALMENTE a objeção de 

pré-executividade apresentada às fls. 214/216. 2 – DETERMINA-SE a 

baixa das penhoras levadas a efeito nos imóveis das matrículas n. 125, 

3.740 e 692 (fls. 178/180). 3 – INTIME-SE a parte exequente para que, no 
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prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito requerendo 

diligências úteis ao deslinde deste, sob pena de arquivamento. 4 – Em 

seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 16 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85287 Nr: 4120-26.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CISdS, VSdS, Ivonete de Souza, DLSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Inácio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdeci Francisco de Souza - 

OAB:11887

 1 – Diante do exposto, este Juízo DECLARA a exoneração da pensão 

alimentícia fixada no título executivo judicial em que figurou o executado 

José Inácio da Silva como responsável pelo adimplemento, nos termos do 

art. 1.699 do Código Civil e com base na Súmula 358 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, devendo a presente decisão ter efeitos prospectivos a 

partir desta decisão eis que exarado nos próprios autos, o que difere do 

tratamento contido na Súmula 621 do STJ . 2 – EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento dos valores depositados em Juízo em favor dos exequentes 

a título de desconta da pensão alimentícia. 3 – OFICIE-SE à Gerência 

Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) da agência de 

Anápolis/GO a fim de que promova o cancelamento dos descontos da 

pensão alimentícia na forma anterior determinada por este Juízo, tendo em 

vista a declaração da exoneração da pensão alimentícia ocorrida nesta 

data. 4 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste o que entender de direito. 5 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 16 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33356 Nr: 2365-35.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izidia Leite dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de impugnação de sentença ajuizada pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL em face de IZIDIA LEITE DOS SANTOS, ambos 

qualificados nos autos, visando o recebimento de quantia certa.

 A exequente manifestou concordância com os cálculos do impugnante, 

pugnando pela expedição de ofícios requisitórios de pagamento.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 Diante da concordância do exequente quanto à irresignação do 

impugnante, este Juízo entende que os cálculos às fls. 236/237 devem ser 

homologados.

 1 – Assim, este Juízo HOMOLOGA os cálculos às fls. 236/237.

2 – Com fundamento no princípio da causalidade, em aplicação analógica 

ao art. 90 do Código de Processo Civil, como também na Súmula 517 do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, FIXA-SE honorários advocatícios em 

favor da autarquia impugnante o importe equivalente a 10 % (dez por 

cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, 

inciso I do mesmo diploma instrumental acima aludido.

 Contudo, DETERMINA-SE a suspensão da exigibilidade da verba, tendo em 

vista a aplicação da regra do art. 98, §3º do CPC.

 3 – EXPEÇA-SE Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento 

conforme cálculo noticiado (“1”), com fundamento no artigo 535, §3º, II do 

CPC.

4 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor do credor.

 5 – Com a expedição, INTIME-SE a parte exequente para levantamento do 

alvará em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

6 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

7 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 16 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87353 Nr: 1815-35.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gervasio Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edney Simões - OAB:OAB/GO 

27.362A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 DECISÃO

A Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 1 – Diante do teor do acordão acostado nas fls.96/101, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas necessárias.

CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 16 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000426-51.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO FONSECA IANNINI OAB - DF28440 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000426-51.2020.8.11.0021 DECISÃO Trata-se a demanda de 

interdito proibitório ajuizada por CLEUZA MARIA RIBEIRO DA SILVA em 

face de JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA, ambos qualificados no 

encarte processual acima especificado. Em sede liminar, a demandante, 

sob o argumento de justo receio de ser molestada em sua posse, requer, 

mediante mandado proibitório, que este Juízo lhe assegure de turbação ou 

esbulho iminente em razão de condutas praticadas pelo requerido. Com a 

inicial, vieram os documentos acostados nos eventos n. 29924893 a 

29923685. Vieram os autos conclusos para apreciação do pleito. É o 

relato necessário. Fundamenta-se e decide-se. Apesar da controvérsia 

acerca da possibilidade de concessão de liminar em sede de interdito 

proibitório, este Juízo entende ser cabível, tendo em vista a regra 

expressa de aplicação supletiva das normas de regência das ações de 

manutenção e reintegração possessória em que há expressamente a 

possibilidade de apreciação nesses casos, nos termos do art. 562 do 

CPC. Para a concessão de medida liminar em interdito proibitório, este 

Juízo entende como necessário a análise dos seguintes requisitos: (i) 

posse do requerente; e (ii) ameaça de iminente esbulho ou turbação que 

tenha sido praticado pelo requerido. Nesse sentido, colhe-se a ementa do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR. POSSE. 

COMPROVAÇÃO. RECEIO DE ESBULHO OU TURBAÇÃO. 

DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I - É inviável a discussão acerca 

do domínio em ações de natureza possessória. II - Existindo nos autos a 

prova que indicia a detenção da posse da parte autora e do receio do 

esbulho, impõe-se o deferimento da medida liminar requerida. (TJ-MG - AI: 

10000190683870001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de 

Julgamento: 10/11/0019, Data de Publicação: 20/11/2019) (Destaque) Pelo 

que se observa dos elementos probatórios coligidos no processo, este 

Juízo entende, com base na cognição superficial, a existência e exercício 

de posse pelo requerente, consubstanciada no “CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL PARA FINS DE EXPLORAÇÃO 
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AGRÍCOLA”, acostado no evento n. 29922935 com prazo de vigência 

indicado até o dia 1º de janeiro de 2.026. O referido negócio jurídico foi 

subscrito pelas partes no dia 15 de outubro de 2019. Além disso, a posse 

direta também está superficialmente demonstrada através da concessão 

pelo requerido de carta de anuência para financiamento, documento esse 

que indica autorização em favor da arrendatária na exploração da área 

para a atividade de agricultura e pecuária. A ameaça iminente de turbação 

se afigura, em sede de cognição superficial, demonstrado pela parte 

requerente, conforme a narrativa exposta em BO n. 2020.59842, 

comunicado pelo procurador da demandante. Nesse documento público, 

lavrado por um policial civil, houve a afirmação de que um funcionário do 

requerido teria tentado impedir os funcionários da requerente a adentrar 

na área para a realização de serviço de limpeza (Id n. 29924899). Os 

documentos acostados à peça inicial demonstram que são verossímeis e 

plausíveis os fatos alegados pela requerente, estando presentes os 

requisitos que ensejam a medida liminar pleiteada, nos moldes do art. 567 

do Código de Processo Civil[1]. Em relação à pena pecuniária, este Juízo 

consigna que essa deve ser medida que desestimule qualquer conduta 

tendente a ameaçar a posse em razão de turbação ou esbulho. Acerca da 

aplicação da pena pecuniária, colhe-se o aresto do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo: POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. 

REQUISITOS. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. CITAÇÃO. 1. Nos termos do 

art. 567 do CPC, o possuidor que tiver justo receio de ser molestado em 

sua posse poderá requerer que o juiz impeça eventual turbação ou 

esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine pena 

pecuniária. 2. No caso, existe risco bastante considerável da 

importunação ao direito de posse da autora, mediante manifestação de 

ocupantes irregulares de área circunvizinha. Os requisitos para 

concessão da liminar estavam sobejamente demonstrados. 3. Cabe 

aplicação de multa cominatória para evitar inadimplemento da obrigação de 

fazer ou não fazer. O valor deve ser expressivo, exatamente para impelir 

o devedor ao cumprimento incontinenti. 4. Não cabe conhecimento de 

matéria sequer analisada pelo juízo "a quo", sob pena de supressão de 

grau de jurisdição. 5. Recurso não conhecido em parte e, na parte 

conhecida, não provido. (TJ-SP 21898609320178260000 SP 

2189860-93.2017.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

16/11/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

16/11/2017) (Destaque) 1 – Assim, este Juízo DEFERE a liminar vindicada 

pela requerente. 2 – EXPEÇA-SE mandado proibitório a fim de que o 

requerido José Francisco de Assis Miranda abstenha de praticar condutas 

que possam configurar ameaça a posse por turbação ou esbulho 

possessório atinente à área arrendada (Id n. 29922935). Nos termos do 

art. 567, “caput” do CPC, em caso de transgressão do preceito proibitório, 

este Juízo consigna que será aplicada pena pecuniária no importe de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) em cada conduta comprovada como ameaça de 

turbação ou esbulho. 3 – CITE-SE o requerido para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação, nos termos do art. 564, parágrafo 

único do CPC. 4 – Após, sendo apresentada contestação com fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito da requerente, com 

fundamento analógico no art. 350 do CPC, INTIME-SE o autor para que se 

manifeste, caso queira, em 15 (quinze) dias. 5 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 6 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 567. O 

possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na 

posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho 

iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu 

determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-48.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE CEOLIN FACIO (INTERESSADO)

SANDRA BEATRIZ DAMMANN (INTERESSADO)

FERNANDO PRUDENTE CAMELO SOBRINHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001834-48.2018.8.11.0021. INTERESSADO: SANDRA BEATRIZ 

DAMMANN, JULIANE CEOLIN FACIO, FERNANDO PRUDENTE CAMELO 

SOBRINHO REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos em Regime de 

Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 16 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002473-32.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE AUXILIADORA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON EMERSON BELLUCO OAB - GO30662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2020 às 12:30 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-18.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA QUEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010022-18.2012.8.11.0021. REQUERENTE: SONIA CRISTINA QUEVEDO 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos em Regime de Exceção. Analisando o teor 

do petitório de id nº 25893992, tenho que se trata de pedido de 

reconsideração da decisão de id nº 22611234. É certa a inexistência 

jurídica de “pedido de reconsideração” no ordenamento jurídico brasileiro 

em vigor, figura oriunda do direito comparado, inaplicável ao nosso 

sistema processual. Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via 

a ser eleita, o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações 

mandamentais constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que 

eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo recursal, 

consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores. Todavia, 

não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal expediente, 

objetivando a modificação de decisão judicial. Isto posto, de acordo com 

as considerações supra, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo 

a decisão em voga, tal como foi proferida. Ademais, cumpra-se na íntegra 

os termos da última decisão exarada. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 

13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-07.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE FREITAS (INTERESSADO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU ANTONIO BESEN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000082-07.2019.8.11.0021. INTERESSADO: JOAO BATISTA DE FREITAS 

REQUERIDO: ALCEU ANTONIO BESEN Vistos em Regime de Exceção. 

DEFIRO o pedido de id nº 28400684, motivo pelo qual DETERMINO as 

seguintes providências: I-) Se proceda com a consulta no sistema 

BACENJUD e INFOJUD e SIEL requisitando o endereço atualizado do 

requerido, sob CPF/CNPJ de nº 064.038.189-88. II-) Aportando aos autos 

as informações ora deferidas, INTIME-SE a exequente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. III-) Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da consulta. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS Água Boa-MT, 16 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010364-87.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVANY VAZ MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MOURA DO VALE OAB - GO44604 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE JESUS ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010364-87.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: IVANY VAZ MOURA 

EXECUTADO: MARIA DE JESUS ALMEIDA Vistos em Regime de Exceção. 

A despeito da manifestação da requerente vertida em id nº 29016648, 

denota-se que a presente execução fora extinta sem resolução do mérito 

em id nº 4442314, motivo pelo qual incabível eventual reanálise ou 

reconsideração, devendo a parte se valer dos meios recursais 

admissíveis, de modo que DEIXO de apreciar o pleito, devendo ser a r. 

sentença devidamente cumprida. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-20.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE FABIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA BARBOSA OLIVEIRA OAB - MT24952/O (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS ARANTES HORTO (REQUERIDO)

HORTO & HORTO LTDA (REQUERIDO)

SANDRA APARECIDA DA SILVA HORTO (REQUERIDO)

PAULO HENRIQUE ARANTES HORTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA Certidão do Trânsito em Julgado Dados 

do processo: Processo: 1000883-20.2019.8.11.0021; Valor causa: R$ 

18.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em julgado para 

as partes em 27/11/2019 ÁGUA BOA, 17 de março de 2020. 

FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002279-32.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALETE TEREZINHA BECKER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZADORA AGUIAR SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1002279-32.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ROSALETE TEREZINHA 

BECKER DOS SANTOS REQUERIDO: IZADORA AGUIAR SILVA Vistos em 

Regime de Exceção. DEFIRO o petitório realizado em sede de solenidade 

de id nº 30051847, de modo que CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias 

para juntada de novo endereço da demandada. Com a juntada, 

DETERMINO que se proceda à citação da reclamada no endereço 

informado pelo autor, bem como que a Serventia do Juízo DESIGNE nova 

data para a realização da audiência de conciliação nestes autos. Outro o 

cenário, CERTIFIQUE-SE e volvam-me CONCLUSOS. Caso reste infrutífera 

a tentativa de citação, INTIME-SE a autora para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 16 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002399-75.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA KYMBERLLY REGO ABUTUWE (LITISCONSORTES)

GRACIELE GOMES DO REGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002399-75.2019.8.11.0021. REQUERENTE: EGIDIO FRANCISCO DA SILVA 

LITISCONSORTES: VITORIA KYMBERLLY REGO ABUTUWE REQUERIDO: 

GRACIELE GOMES DO REGO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Conforme 

dispõe o artigo 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95, "...Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo...". Dessa forma, 

como o autor não compareceu a audiência de conciliação (Id. 30317037), 

em que pese intimado, o feito deve ser extinto, o que faço de ofício, nos 

termos do que determina o art. 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95. Condeno 

a parte reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais 

(ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Isto 

posto, o feito deve ser extinto, o que faço de ofício, nos termos do que 

determina o art. 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001957-12.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES A. DE JESUS - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

FLORENCIO DE JESUS OAB - 190.438.641-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PUBLIC ONLINE SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA MARIA GOMES OAB - SP0127349A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001957-12.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES A. DE 

JESUS - ME REPRESENTANTE: FLORENCIO DE JESUS REQUERIDO: PUBLIC 

ONLINE SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO proposta por MARIA DE 

LOURDES DE JESUS - ME em desfavor de PUBLIC ONLINE SERVIÇOS DE 

PUBLICIDADE LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No 

caso em tela, há questão de competência absoluta a ser aferida, que 

prejudica o julgamento do mérito. Consoante dispõe o art. 64, § 1º, do 

CPC/15, “A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.” In casu, imperioso é o 

reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial para 

processar e julgar a ação. Isso porque, no caso em comento, verifica-se 

que a parte autora ajuizou a ação representada por procuração pública, 

FLORENCIO DE ASSIS. Não se admite, no entanto, representação 

processual no Juizado Especial. Logo, não pode o representado figurar 

como parte em processo de competência do Juizado Especial. Nesse 

mesmo sentido: RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. PESSOA REPRESENTADA NO POLO ATIVO. 

INTERNAÇÃO, EM RESIDENCIAL, DE LONGA DURAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO 

DO FEITO ANTE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. Segundo os artigos 9º e 10, ambos da Lei nº 

9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/09, é vedado qualquer tipo de 

assistência ou intervenção de terceiros, excetuando-se a representação 

legal de advogados. No caso dos autos, embora não haja comprovação 

acerca da incapacidade da parte autora, trata-se de demanda ajuizada por 

representação, sendo de rigor o reconhecimento da incompetência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. RECURSO PREJUDICADO. 

COMPETÊNCIA DECLINADA, DE OFÍCIO, COM REDISTRIBUIÇÃO PARA A 

JUSTIÇA COMUM. (Recurso Cível Nº 71007267834, Segunda Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto 

Assumpção de Moraes, Julgado em 24/01/2018). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

REPRESENTAÇÃO DO AUTOR POR TERCEIRO. INCOMPETÊNCIA. 

Impossibilidade de representação processual de pessoa física em sede de 

Juizado Especial Cível. Evidenciada a incompetência dos Juizados 

Especiais, sejam eles Cíveis ou da Fazenda Pública. Inteligência dos arts. 

1º, 2º, §§ 1º e 4º, e art. 5º, parágrafo único da Lei nº 12.153/2009 e dos 

arts. 8º à 10 da Lei nº 9.099/95. CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

DESACOLHIDO. (Conflito de Competência Nº 70066075219, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza 

Junior, Julgado em 09/09/2015). Pelo exposto, declaro a incompetência 

absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a presente ação, e a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito, com base no art. 51, II da lei 

9099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C. Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-68.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001035-68.2019.8.11.0021. REQUERENTE: IRACY MENDES DOS SANTOS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 
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poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo 

Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000972-43.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JACIARA LORRANA FIDELES 

DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada 

falha na prestação dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que 

possui contrato de telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte 

ré. Alega não ser possível realizar chamadas na localidade onde reside – 

Cocalinho/MT – mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 

11 dias a cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora 

que presta os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado 

resolver a questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com 

isso, requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por 

danos morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos 

limites cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da 

investigação técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de 

caráter difuso ou pelo menos homogêneo. Salienta-se que são 

recorrentes as ações reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do 

serviço de telefonia no interior do Estado, o que evidencia que a solução 

não pode ser individual, havendo a necessidade de atuação coletiva para 

melhoria do serviço. A competência absoluta, em razão da matéria, é de 

ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o 

caso. Preconiza o artigo 113 do Código de Processo Civil, que: “A 

incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção”. 

Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso 

dizer que não se cuida de questão complexa (quando a discussão é no 

cível). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de uma 

análise crítica, mais acurada (perícia técnica), para se aferir a origem da 

suposta diminuição do sinal do serviço telefônico contratado na residência 

da parte autora, como alegado na inicial, de modo a demonstrar sem 

sombra de dúvida qual a real causa da suposta inoperabilidade da linha, e 

os motivos que a determinaram, portanto, vejo a total incompetência deste 

Juizado Especial para processar e julgar o presente feito, ante a 

complexidade da causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º 

da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE 

SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO CONFLITO. NECESSIDADE DE 

PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO À EFETIVA DISPONIBILIDADE 

E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO 

FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO 

PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 24-04-2019) Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, 

não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo 

Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001042-60.2019.8.11.0021
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JOAQUIM PEREIRA MIRANDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001042-60.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JOAQUIM PEREIRA MIRANDA 

NETO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 
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pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo 

Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001655-80.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRÍCIA SANTOS GONÇALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001655-80.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CLAUDIA PAIXAO IORA 

REQUERIDO: PATRÍCIA SANTOS GONÇALVES Vistos etc. Autorizado pelo 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório 

referente a presente demanda judicial. Fundamento. Decido. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte reclamada, apesar de devidamente 

citada, não compareceu a audiência de conciliação (Id. 30043675), não 

apresentou contestação, e nem justificativa plausível. Desta forma deve 

ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos 

termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a omissão da 

reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. Almeja a parte reclamante o recebimento da importância de R$ 

7.869,41 (sete mil oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e um 

centavos), referente a dívida que não foi paga. Pois bem. No que tange 

aos valores devidos, resta incontroverso nos autos o inadimplemento da 

parte reclamada. E, de outro turno, não havendo prova desconstitutiva do 

direito da parte reclamante, mister se faz a procedência do pedido inicial. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, julgo 

procedente o pedido inaugural, para condenar a parte reclamada a pagar, 

a parte reclamante, o valor de R$ 7.869,41 (sete mil oitocentos e sessenta 

e nove reais e quarenta e um centavos), acrescido de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a 

partir da data de ingresso da ação, uma vez que já ingressou com planilha 

atualizada de cálculos. Deixo de condenar à parte reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P.I.C. Vistos. Atendidos os 

requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002256-86.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002256-86.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ANA PAULA DA SILVA 

FONSECA REQUERIDO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A. Vistos etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Observa-se que a 

causa em exame ostenta complexidade em razão da prova, pois, para o 

seu desate, é visível a necessidade de perícia grafotécnica, na forma 

estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, 

justamente para apurar se há identidade entre a assinatura inserta no 

contrato, apresentado pela Reclamada, expediente que não se 

compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados Especiais, 

consonante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. A Reclamada alega, em 

contestação, que há relação jurídica entre as partes. Para tanto, a 

Reclamada juntou contrato supostamente assinado pela parte Reclamante. 

Havendo alegação de falsificação de assinatura do contrato, bem como 

uso de documento falso, tais fatos somente podem ser comprovados por 

conhecimentos técnicos. A realização da prova pericial mostra-se 

indeclinável à aferição da alegada falsidade, que por envolver matéria 

complexa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a 

extinção do processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3o e 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia 

a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, 

da lei nº 9.099/95. Como se vê não se trata de negativa de prestação 
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jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento 

instituído pela lei de regência. Ante o exposto, com amparo no artigo 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/1995, JULGO EXTINTA, sem resolução do mérito, a 

presente reclamação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, intime-se 

a parte recorrida para as contrarrazões. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002255-04.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002255-04.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ANA PAULA DA SILVA 

FONSECA REQUERIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN 

E INVESTIMENTO Vistos etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Observa-se que a causa em exame 

ostenta complexidade em razão da prova, pois, para o seu desate, é 

visível a necessidade de perícia grafotécnica, na forma estabelecida pelo 

art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, justamente para apurar 

se há identidade entre a assinatura inserta no contrato, apresentado pela 

Reclamada, expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples 

e informal dos Juizados Especiais, consonante determina o art. 2º da Lei 

9.099/95. A Reclamada alega, em contestação, que há relação jurídica 

entre as partes. Para tanto, a Reclamada juntou contrato supostamente 

assinado pela parte Reclamante. Havendo alegação de falsificação de 

assinatura do contrato, bem como uso de documento falso, tais fatos 

somente podem ser comprovados por conhecimentos técnicos. A 

realização da prova pericial mostra-se indeclinável à aferição da alegada 

falsidade, que por envolver matéria complexa afasta a competência dos 

Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do processo sem exame do 

mérito na dicção dos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê 

não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Ante o exposto, com amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 

9.099/1995, JULGO EXTINTA, sem resolução do mérito, a presente 

reclamação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, intime-se a parte 

recorrida para as contrarrazões. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002352-04.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILNEI MACARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002352-04.2019.8.11.0021. REQUERENTE: GILNEI MACARI REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por GILNEI 

MACARI em face do COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU MT e outro 

(01).. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. PRELIMINAR: FALTA DE INTERESSE DE AGIR: Rejeito a 

preliminar, pois se confunde com o próprio mérito, além disso o 

prequestionamento administrativo não é pré-requisito para ingresso da 

presente demanda, porquanto tratar-se de direito constitucionalmente 

assegurado ao cidadão. MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Narrou o autor que é correntista da parte requerida, 

desde 2003, e que, em 24 de janeiro de 2019, recebeu citação proveniente 

de ação de cobrança que lhe foi promovida para recebimento de valores 

referente a cheques emitidos sem fundos – alínea 25 (cancelamento do 

talonário pelo Banco sacado) - no valor aproximado total de R$ 13.837,00. 

Entretanto, desconhecendo a emissão de tais cheques, procurou a parte 

requerida que lhe informou que os cheques foram objeto de roubo/furto 

quando estavam em poder da empresa de transporte de valores. 

Requereu a condenação do réu ao pagamento de custos e despesas para 

defesa na ação de cobrança e a condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais. O réu contestou aduzindo não ter havido 

falha na prestação de serviço, uma vez que procedeu ao bloqueio dos 

cheques no dia seguinte ao roubo/furto dos talonários que estavam sob a 

responsabilidade da empresa de transporte de valores . Disse que em 

virtude desse procedimento, a parte que processa o autor, na referida 

ação de cobrança, poderia facilmente ter constatado que o cheque estava 

sendo emitido por pessoa diversa se tivesse tomado as cautelas 

necessárias. Ainda destacou não ter sido mencionado a que titulo lhe foi 

repassado o mencionado cheque e sustentou não haver nexo causal que 

possa ensejar a procedência da reparação pleiteada. Por fim postulou pela 

improcedência da demanda. A devolução pelo motivo 25 diz respeito ao 
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cancelamento de talonário pelo banco sacado, nos termos do art. 6º da 

Resolução do BACEN n. 1.682/1990, demonstrando ter o requerido agido 

conforme previsto em sua regulamentação, não havendo falar em 

ausência do dever de informação. Agiu a parte que recebeu o cheque e 

ajuizou posterior ação de cobrança com negligência ao não conferir a 

procedência da cártula e/ou se havia alguma restrição. Assim, em que 

pese aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nas relações 

bancárias, no caso, não houve má prestação do serviço, restando 

configurado que a parte requerida agiu nos termos do art. 6º da 

Resolução do BACEN n. 1.682/1990 em tempo oportuno (um dia após o 

roubo/furto). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES, os pedidos 

formulados na presente ação e declaro extinto o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, intime-se a parte 

recorrida para as contrarrazões. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1042962 Nr: 3799-44.2019.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeson Campos Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo da Silva Moraes - 

OAB:31430

 Destaco que, o art. 619, caput, do Código de Processo Penal, somente 

prevê o acolhimento de embargos quando houver ambiguidade, 

obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorre no presente caso, 

no qual a Defesa pleiteia a reavaliação das provas constantes nos autos, 

a fim de que o réu seja absolvido. Com efeito, tratando-se de 

inconformismo com o ato judicial proferido, dever-se-ia interpor o 

respectivo recurso para julgamento por instância superior, onde então 

poderia haver revolvimento fático e revaloração das provas contidas no 

caderno processual. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do 

Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...] 

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela 

Defesa e, no mérito, rejeito-os, determinando o cumprimento integral da 

sentença de fls. 274/281. Intimem-se.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000161-23.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

IBRANDINA MARIA DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS OAB - MT25801/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CORREIA DAVID (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TAMIREZ MARTINS FIGUEIREDO (PERITO / INTÉRPRETE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA 

CARLOS FRANÇA PROCESSO n. 1000161-23.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: IBRANDINA MARIA DAVID Endereço: Rua Antônio Aires 

Fávero, 1721, gabiroba, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MARIA CORREIA DAVID Endereço: RUA SILVIO JOSÉ DE 

CASTRO MAIA, 1777, BOIADEIRO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO PASSIVO 

fica Vossa Senhoria intimada, para apresentar os Memorias finais, no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme despacho e documentos anexados ao 

Processo Judicial Eletrônico acima identificado. Alto Araguaia/MT, 17 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000071-44.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOMES GARCIA OAB - MT0013299A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. D. B. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA 

CARLOS FRANÇA PROCESSO n. 1000071-44.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 81.295,55 ESPÉCIE: [Alimentos]->EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 

(1112) POLO ATIVO: Nome: IDE MARTINS RODRIGUES Endereço: RUA 24 

DE FEVEREIRO, 71, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 

POLO PASSIVO: Nome: WILSON JOSE DE BARROS Endereço: RUA 24 DE 

FEVEREIRO, 60, HOSPITAL SAMARITANO, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - 

MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO 

ATIVO fica Vossa Senhoria intimada, para no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial, recolhendo a diferença do valor das custas/despesas processuais, 

conforme certidão da contadoria de ID. 30244647. Alto Araguaia/MT, 17 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 
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endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000530-80.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA MARIA BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVAL NUNES FILHO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA 

CARLOS FRANÇA PROCESSO n. 1000530-80.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 15.564,10 ESPÉCIE: [Alimentos, Alimentos]->ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: MAIRA MARIA BORGES 

DOS SANTOS Endereço: Rodovia BR364, KM 03, Chaçará Nossa Senhora 

Aparecida, Zona Rural, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO 

PASSIVO: Nome: GENIVAL NUNES FILHO Endereço: Rua Caviuna, s/n, 1 

rua, entra a direita,rua de chão passa a frente, Parque do Cerrado, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DO POLO ATIVO para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar quantos aos rumos da execução e apresentar planilha de 

débito atualizada. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir 

do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao 

término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não 

impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente (Art. 535 §3º, CPC). Alto Araguaia/MT , 17 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000759-40.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CESARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - GO41150 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS LUIZ DA COSTA (REU)

CARLOS CRISTIAN CAMPOS COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT2644-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000759-40.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): ANTONIO CESARIO DA SILVA REU: FRANCISCO CARLOS 

LUIZ DA COSTA, CARLOS CRISTIAN CAMPOS COSTA Vistos em 

correição. 1. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide. 2. Após, tornem-me concluso para 

saneamento ou julgamento antecipado. Às providências. Alto Araguaia, 

data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000119-37.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDEL MATOS VILELA OAB - GO21715 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA SEBASTIANA DE REZENDE CAMPOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT11082-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000119-37.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): VICENTE LOPES DE SOUZA REU: CLEUZA SEBASTIANA DE 

REZENDE CAMPOS Vistos em correição. 1. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) 

advogado(a/s) da parte autora para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugne a contestação e os documentos a ela agregados. 

2. Ato contínuo, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para 

que esclareçam, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide. 3. Após, tornem-me concluso para 

saneamento ou julgamento antecipado. Às providências. Alto Araguaia, 

data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000532-84.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000532-84.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): IZABEL MARTINS DA SILVA REU: BANCO DO BRASIL SA 
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Vistos em correição. 1. Ciente da interposição de Agravo de Instrumento. 

2. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte autora para que, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugne a contestação e os 

documentos a ela agregados. 3. Ato contínuo, INTIMEM-SE as partes, na 

pessoa dos advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, se pretendem a designação da audiência de instrução, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena 

de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide. 4. 

Após, tornem-me concluso para saneamento ou julgamento antecipado. 

Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA 

CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000251-60.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. L. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

KARINA LIMA DA SILVA OAB - 032.929.131-95 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO SANTOS DE LIMA (REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000251-60.2020.8.11.0020. 

AUTOR(A): K. S. L. D. S. S. REPRESENTANTE: KARINA LIMA DA SILVA 

REU: CRISTIANO SANTOS DE LIMA Vistos em correição. 1. RECEBO os 

autos da maneira que se encontram. 2. De pronto, revela-se necessária a 

emenda da petição inicial. O(A) exequente fundamentou o pedido em 

sentença prolatada nos autos registrados sob o Código 52704, que 

tramitou nesta Vara, no entanto, não anexou nos autos cópia da referida 

sentença. 3. Diante disso, INTIME-SE o(a) exequente na pessoa de seu 

patrono para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cópia da sentença 

que homologou/fixou a pensão alimentícia, sob pena de indeferimento e 

extinção da petição inicial. 4. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Às providências. Alto 

Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10176 Nr: 128-41.2004.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISTERLITA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:, EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - OAB:25333-O/MT, 

GERALDO RUMÃO DE OLIVEIRA - OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA 

ROCHA - OAB:96.030-SP, NEIDE APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - 

OAB:167377/SP, ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, a fim declarar 

que as parcelas atrasadas corresponde ao período de 11/05/2004 a 

04/05/2006 e, consequentemente, para minorar o débito exequendo ao 

valor de “R$ 19.223,78 (dezenove mil duzentos vinte e três reais setenta e 

oito centavos)”, referente às parcelas atrasadas e já incluído os 

honorários advocatícios”, importe que deverá ser atualizado até a data do 

efetivo pagamento.CONDENO o impugnado nas custas e despesas 

processuais, bem como no pagamento dos honorários advocatícios à 

procuradoria federal do impugnante, verba essa que, nos termos do artigo 

85, § § 2º e 3º, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) incidentes sobre a 

diferença auferida com redução do débito exequendo, a ser devidamente 

compensada com a quantia devida pelo impugnante antes da expedição da 

requisição da ordem de pagamento. ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11060 Nr: 1003-11.2004.811.0020

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGUINE GONÇALVES NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 Vistos em correição.

1. Diante da informação retro, INTIME-SE o(à) parte autora pessoalmente e 

na pessoa de seu advogado(a) constituído(a), através de publicação no 

DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá integral quitação ao 

objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 15 (quinze) dias in 

albis será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o 

processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC). DO 

contrário, deverá requerer o que entender de direito.

2. Após, faça a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11073 Nr: 973-73.2004.811.0020

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURACY CRUZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANA GIOLI - 

OAB:24978/O, NEY PEREIRA DE SOUZA - OAB:2.964/MT

 Vistos em correição.

1. Considerando que aportou nos autos notícia do falecimento do 

executado/devedor, SUSPENDO o andamento do feito (art. 313, I, CPC).

 2. INTIME-SE o Patrono do exequente para que proceda a habilitação de 

todos os herdeiros no presente processo, no prazo de 30 dias.

3. Em seguida, INTIME-SE o executado para, querendo, manifestar-se em 

15 (quinze) dias.

 4. Após, certifique o necessário e faça conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11077 Nr: 977-13.2004.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIANO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Diante da informação retro, INTIME-SE o(à) parte autora pessoalmente e 

na pessoa de seu advogado(a) constituído(a), através de publicação no 

DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá integral quitação ao 

objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 15 (quinze) dias in 

albis será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o 

processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC). DO 

contrário, deverá requerer o que entender de direito.

2. Após, faça a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11390 Nr: 1295-93.2004.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMIRA ANITA DAHLEN PEITER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO RUMÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA ROCHA - OAB:96.030-SP, NEIDE 
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APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - OAB:167377/SP, ROMILDO 

CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMARY CANÇADO - 

OAB:4.127-A

 Vistos em correição.

1. INTIME-SE a exequente/impugnada para, querendo, manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias.

2. Em seguida, faça a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11695 Nr: 1546-14.2004.811.0020

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 Vistos em correição.

1. Diante da informação retro, INTIME-SE o(à) parte autora pessoalmente e 

na pessoa de seu advogado(a) constituído(a), através de publicação no 

DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá integral quitação ao 

objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 15 (quinze) dias in 

albis será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o 

processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC). DO 

contrário, deverá requerer o que entender de direito.

2. Após, faça a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11696 Nr: 1547-96.2004.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZ JOSÉ MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 Vistos em correição.

1. Diante da informação retro, INTIME-SE o(à) parte autora pessoalmente e 

na pessoa de seu advogado(a) constituído(a), através de publicação no 

DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá integral quitação ao 

objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 15 (quinze) dias in 

albis será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o 

processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC). DO 

contrário, deverá requerer o que entender de direito.

2. Após, faça a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11767 Nr: 1569-57.2004.811.0020

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM NOGUEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 Vistos em correição.

1. Diante da informação retro, INTIME-SE o(à) parte autora pessoalmente e 

na pessoa de seu advogado(a) constituído(a), através de publicação no 

DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá integral quitação ao 

objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 15 (quinze) dias in 

albis será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o 

processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC). DO 

contrário, deverá requerer o que entender de direito.

2. Após, faça a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51295 Nr: 486-25.2012.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT, LÉIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - 

OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olavo Gomes de Novaes - 

OAB:21154 - BA

 Vistos em correição.

1. INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

proceda a juntada do endereço atualizado da requerente/guardiã e do 

menor.

2. Sendo apresentado endereço, PROCEDA-SE em cumprimento a decisão 

de fl. 112.

3. Caso contrário, certificado eventual decurso de prazo, ABRA-SE vistas 

dos autos para manifestação do Ministério Público.

4. Após, TORNEM os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52786 Nr: 2230-55.2012.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PARREIRA DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, IRAN NEGRAO FERREIRA - 

OAB:17462/A

 Fica Vossa Senhoria na qualidade de procurador do réu intimado do 

dispositivo da r. decisão a seguir transcrita. ...4. Inexistindo nulidades a 

serem sanadas e nem hipóteses de absolvição sumária DESIGNO sessão 

do Tribunal do Júri a ser realizada no dia 26 (vinte e seis) de março de 

2020 às 08h00min (horário oficial de Cuiabá/MT)DEFIRO o pedido da oitiva 

das testemunhas arroladas pelas partes. Nos termos do artigo 472, 

parágrafo único do Código Penal, DETERMINO a formação de 07 (sete) 

cadernos a serem entregue aos jurados com denúncia (fls. 05/08), laudo 

de necropsia (fls. 20/21), sentença de pronúncia (fls. 135/139) e a 

presente decisão. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a defesa do 

acusado. INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE o denunciado e as testemunhas 

arroladas pelas partes para que compareçam ao ato. Expeça-se o 

necessário Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55122 Nr: 2837-05.2011.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESTER SANDERSON FERREIRA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:8761-E/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO(A) o EMBRAGADO(A) por intermédio de seus 

procuradores, para que efetuem, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das Custas Processuais no importe R$ 929,88 (Novecentos e 

vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), a qual foi condenada nos 

termos da r. sentença de fls. 132. Este valor deverá ser recolhido num 

único boleto, discriminando o valor das custas, sendo R$ 789,29 

(setecentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos) e o valor da 

taxa judiciária de R$ 140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida 
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clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas” 

depois clicar na última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES” em seguida preencher os campos com o número único 

do processo, como por exemplo: 2837-05.2011.811.0020, vai aparecer os 

dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem 

em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do 

pagante. Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o 

valor de cada um (apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai 

gerar um Boleto. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar 

a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias "implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63122 Nr: 984-19.2015.811.0020

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEVERTON ALMEIDA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ INÁCIO FILHO - 

OAB:11645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:23.516/SC, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A/ MT

 Vistos em correição.

1. CERTIFIQUE o trânsito em julgado da sentença às p. 70/71.

2. Em seguida, diante do cumprimento voluntário da sentença pelo 

requerido (p. 74/84), INTIME-SE o requerente na pessoa de seu patrono 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar no que entender de direito, 

observando o depósito judicial realizado.

3. Havendo manifestação, faça a conclusão.

4. Diversamente, escoado o prazo in albis, DETERMINO ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89115 Nr: 5698-51.2017.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18.606-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, provimento 56/2007 e do Art. 482, § V I, 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vistas ao 

advogado da parte autora/requerente para, no prazo legal, se manifestar 

da impugnação à execução de Ref.77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11774 Nr: 1576-49.2004.811.0020

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 Vistos em correição.

1. Diante da informação retro, INTIME-SE o(à) parte autora pessoalmente e 

na pessoa de seu advogado(a) constituído(a), através de publicação no 

DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá integral quitação ao 

objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 15 (quinze) dias in 

albis será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o 

processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC). DO 

contrário, deverá requerer o que entender de direito.

2. Após, faça a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20220 Nr: 693-97.2007.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABS, NSDS, MSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA - 

OAB:11.082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kássio Adriano Menezes 

Gusmão - OAB:7842/MA

 Vistos em correição.

1. INTIME-SE as exequentes na pessoa de seu patrono, via DJe, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem interesse nos veículos objetos de 

constrição pelo Sistema Renajud (fl. 293) e indicarem sua localização para 

fins de conclusão da penhora, observando anda o ofício da Policia 

Rodoviária Federal de fl. 244. Do contrário, deverá indicar bens passiveis 

a penhora, sob pena de suspensão.

2. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem-me conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16287 Nr: 84-51.2006.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU MELLOTTI, CIRO SIQUEIRA GONÇALVES 

SOBRINHO, RBO ENERGIA S.A, DULCE BEATRIZ DE OLIVEIRA MELLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAQUARI EMPREENDIMENTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA - ME, DORIVAL BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FLORES 

TOBAL - OAB:75.674/SP, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABER VIEGAS - OAB:2105-A, 

LUCIANA TENUTA PORTELA - OAB:10.228/MT, RONDON BRASIL 

VIEGAS - OAB:141424/RJ, RUBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 Vistos em correição.

1. Certifique se as missivas expedidas às fls. 450 e 451, retornaram 

devidamente cumpridas. Do contrário, OFICIE-SE ao Juízo deprecado 

solicitando informações e/ou devolução da carta precatória devidamente 

cumprida, COM A MÁXIMA URGÊNCIA.

2. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de sucessivo de 15 

(quinze) dias, apresentarem alegações finais, iniciando-se pela parte 

autora, após o litisconsorte ativo e por fim a parte requerida, conforme 

determinado na p. 242. Certifique decurso de prazo.

3. Após, conclusos para sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5271 Nr: 77-98.2002.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM QUINTILHANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELARMINA CÂNDIDA DE OLIVEIRA 

(ESPÓLIO), CASSIANO QUINTILHIANO REZENDE, HELAINE QUINTILHIANO 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: George Luiz Von Holleben - 

OAB:9299/0, SÉLIA BORGES DE MORAIS - OAB:10.226-MT, TATIANE 

CARLA GOMES DE CASTRO - OAB:10826/MT, WILLIAM SANTOS 

ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Spadini - 

OAB:9679/MT, MAURO PASCHOAL CREMA - OAB:19499-O/MT

 Fica Vossa Senhoria, devidamente intimado para no prazo 05 (cinco) 

dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça para 

cumprimento do mandado de penhora no rosto dos autos, conforme 
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requerido às fls.338 no valor de R$: 25,00 (vinte e cinco reais), conforme 

provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acesar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98178 Nr: 3361-55.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: intimar a patrona da parte denúnciada da parte 

final da sentença, cujo teor descrevo: "...Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu ROBERTO 

SANTOS SILVA como incurso nas penas do artigo 129, §9º e artigo 147 

ambos do Código Penal..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17267 Nr: 1-28.1986.811.0020

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON DE OLIVEIRA, ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, 

JOSÉ APARECIDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVIMAT LTDA. Serviços de Vigilância 

Matogrossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, CARMEM LÚCIA MELO DE ABREU - OAB:2.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de ação de reclamação trabalhista ajuizada por ADILSON DE 

OLIVEIRA, ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO e JOSÉ APARECIDO PEREIRA em 

desfavor de SEVIMAT LTDA.

Com a inicial (fls. 02/05), vieram os documentos às fls. 06/27.

A inicial foi recebida no dia 14 (quatorze) de fevereiro de 1986, 

oportunidade na qual foi designada audiência de conciliação (fl. 02).

Termo de acordo anexado às fls. 28/29.

Acordo homologado à fl. 38.

Em virtude da impossibilidade de localização para cumprimento do acordo, 

expediu-se a citação por edital às fls. 58/61.

Inicial de cumprimento de sentença acostada às fls. 67/69, com 

recebimento à fl. 67.

Em virtude da ausência de localização do executado, os autos foram 

arquivados (fl. 85).

Devidamente intimado para se manifestar em prosseguimento ao feito, 

tem-se que a exequente se quedou inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Sem muitas delongas, no caso em comento, a desídia da parte autora 

uma vez que intimada para manifestar interesse em prosseguimento ao 

feito bem como juntar novos documentos, quedou-se inerte.

Diante disso, considerando que a parte autora não promoveu as 

diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência 

de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

3. Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil.

CIENTIFIQUE-SE a parte autora por intermédio dos seus advogados 

constituídos.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

Às providências

Alto Araguaia/MT, 16 de março de 2020.

MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17286 Nr: 8-28.1986.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON DE OLIVEIRA, ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, 

JOSÉ APARECIDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVIMAT LTDA. Serviços de Vigilância 

Matogrossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de ação de rescisão de contrato ajuizada por ADILSON DE 

OLIVEIRA, ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO e JOSÉ APARECIDO PEREIRA em 

desfavor de SEVIMAT LTDA.

Com a inicial (fls. 02/07), vieram os documentos.

A inicial foi recebida no dia 22 (vinte e dois) de abril de 1986 (fl. 02).

No dia 18 (dezoito) de junho de 1986 o feito foi julgado procedente (fls. 

18/20).

Inicial de cumprimento de sentença acostada às fls. 30/32.

Em virtude da ausência de localização da executada para citação bem 

como ausência de patrimônio, o feito foi arquivado no dia 11 (onze) de 

janeiro de 1994 (fl. 97).

Devidamente intimado para se manifestar em prosseguimento ao feito, 

tem-se que a exequente se quedou inerte (fl. 110);

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Sem muitas delongas, no caso em comento, a desídia da parte autora 

uma vez que intimada para manifestar interesse em prosseguimento ao 

feito bem como juntar novos documentos, quedou-se inerte.

Diante disso, considerando que a parte autora não promoveu as 

diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência 

de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

3. Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil.

CIENTIFIQUE-SE a parte autora por intermédio dos seus advogados 

constituídos.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 79853 Nr: 1139-51.2017.811.0020

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA DA COSTA - RG 3335786-4624335

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR, 

ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FLORES DE CASTRO - 

OAB:40608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I e artigo 643, ambos 

do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão de 

habilitação do crédito nos autos de inventário.Conforme alhures exposto, 

deverá a parte procurar as vias ordinárias para, se for o caso, a proposta 

da ação competente.DEIXO de determinar a reserva de bens/valores 

suficientes para o adimplemento da dívida.Eventuais taxas/custas 

processuais deverão ser arcadas pela parte autora.4. Após o trânsito em 

julgado, TRASLADE-SE cópia da presente para os autos principais 

[numeração única n. 1906-60.2015.11.0020 – cód. 64975]. Posteriormente, 

não havendo nenhuma determinação pendente de cumprimento e/ou 

requerimento pendente de análise, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações pertinentes.Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50610 Nr: 2568-63.2011.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO CRUVINEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRO TRANSPORTES LTDA, LINDOMAR 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CARVALHO GOMIDE - 

OAB:280556/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVES VARGAS RODRIGUES 

- OAB:18087-GO

 Nos termos da legislação vigente, do Art. 482, § V I, da CNGC e 

provimento 56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos e 

indicar a localização do veículo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52683 Nr: 2111-94.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - ABC INCO, 

LEONARDO OLIVEIRA DE FREITAS SOUZA, LUIZ GONZAGA MACIEL, 

RICARDO ARANTES GIANNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE ANDRADE 

FERNANDES - OAB:128797 , GISELE DE ALMEIDA - OAB:93.536/MG

 Nos termos da legislação vigente, do Art. 482, § V I, da CNGC e 

provimento 56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade intimar a 

parte executada para fornecer os dados bancários para transferêcia do 

valor bloqueado nos autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73400 Nr: 2404-25.2016.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRRES, GRLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:41170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Henrique Caparroz 

Gomes - OAB:218.270 - SP

 7.Ainda, INDEFIRO o pedido de desconto da folha de pagamento do 

executado, visto que os contratos apresentados pela autora, a fim de 

demonstrar a relação de emprego e rendimentos, estão em nome da 

pessoa jurídica, e não da pessoa física ora executada. 8.Caso a penhora 

online reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) 

dias. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do 

feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o artigo 1.181 da CGNC.9.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2019.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 96397 Nr: 2603-76.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15120/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo da 

Comarca de Pedra Preta/MT, para o qual determino a remessa dos 

presentes autos, com as anotações e baixas devidas.CIÊNCIA ao 

Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

13 de março de 2020.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100447 Nr: 4159-16.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA ALVES DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 100447

Vistos, etc.

INTIME-SE o exequente, pela derradeira vez, para dar andamento ao feito, 

pugnando o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, III, CPC).

Transcorrido in albis o prazo, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52960 Nr: 2419-33.2012.811.0020

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECO. E CRED. MUTUO DOS FUN. DE 

INST. FINANC. PUBL. FEDERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MARTINS DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16.780/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, e tendo em vista o transcurso do prazo requerido, 

encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o advogado da parte Autora 

para, no prazo de 15 dias, se manifestar requerendo o que entender de 

direito.

Alto Araguaia - MT, 16 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54592 Nr: 210-57.2013.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR RIBEIRO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves do Santos - 

OAB:20.853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, e tendo em vista o transcurso do prazo requerido, 

encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o advogado da parte Autora 

para, no prazo de 15 dias, se manifestar requerendo o que entender de 

direito.

Alto Araguaia - MT, 16 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza
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Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111117 Nr: 4270-63.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SANTOS DE ANDRADE, CRISTIANE 

SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO PAMPOLINI DE 

OLIVEIRA - OAB:25333-O/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido retro e, por consequência, 

MANTENHO a prisão preventiva de Leandro Santos de Andrade e já que 

presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo 

Penal, bem como a prisão domiciliar de Cristiane Silverio, por se mostrarem 

inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 

AGUARDE-SE o decurso do prazo para apresentação das alegações 

finais da defesa, na sequencia, façam os autos conclusos para 

sentença.CIÊNCIA ao Ministério Público.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 16 de março de 2020.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 53539 Nr: 3025-61.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE MARIA PEREIRA MEDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO ALTO ARAGUAIA 

em face do executado que consta da CDA anexa.

 No decorrer do processo foi determinada a suspensão do feito pelo prazo 

de um ano em razão da não localização de bens penhoráveis.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido

Decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos desde o despacho que 

ordenou o arquivamento provisório dos autos, tem-se que a pretensão 

executiva encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente, nos termos 

do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Sem condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual.

Sem condenação em custas, pois a Fazenda Pública é isenta.

Considerando que não houve manifestação do executado nos autos, bem 

como tendo em conta os custos materiais e de pessoal relacionados à 

conservação de autos físicos no fórum em detrimento do espaço que 

poderia ser melhor utilizado em prol do jurisdicionado, DIGA o fisco se 

autoriza, após o trânsito em julgado desta sentença, a imediata 

incineração dos autos, mantendo-se no Sistema Apolo a cópia da inicial, o 

histórico da tramitação do feito e a sentença ora prolatada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se o presente com as baixas 

de estilo.

 Alto Araguaia/MT, 13 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64018 Nr: 1470-04.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS DIAS VILELA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1470-04.2015.811.0020

Código n°: 64018

Vistos etc.

 Analisando os autos, verifico que a parte autora pugna pela concessão 

do benefício de auxílio acidente, todavia, não juntou aos autos o 

requerimento administrativo do beneficio pleiteado, tampouco do auxilio 

doença que aduz ter recebido, requisito indispensável para a propositura 

da ação, conforme RE 631.240/MG.

Assim, nos termos do artigo 317 do CPC, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, promover a apresentação do requerimento 

administrativo ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Uma vez comprovada à postulação administrativa do benefício – nos 

termos do Recurso Extraordinário 631.240-MG, INTIME—SE o INSS para se 

manifestar acerca do pedido, no prazo de 90 dias. Ressalte-se que “se o 

pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito 

analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a 

ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito 

deverá prosseguir” [RE 631240].

Após o decurso do prazo retro, ou, com manifestação da autarquia, 

venham os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66150 Nr: 2386-38.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA RULIANE PEREIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Código nº 66150

Vistos, etc.

INTIMEM-SE as partes para que informem, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

pretendem produzir outras provas ou se desejam o julgamento antecipado, 

sendo o seu silêncio interpretado como desinteresse na produção de 

prova.

Oportunamente, voltem os autos conclusos para deliberações.

Providências necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12624 Nr: 2475-47.2004.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURÚ ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERNO MILTON HÜBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:3284-B/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - OAB:5.454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado das partes para, no prazo de 15 dias, se manifestarem quanto à 

informação juntada ás fls. 184.

Alto Araguaia - MT, 16 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza
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Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15010 Nr: 1295-59.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMASA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM QUINTILHANO DE OLIVEIRA, 

CREUSA ALVES ABREU DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 15.209, DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB:OAB/MT 

9478, Josiane Manganaro P.Vieira - OAB:17.783, MARCELO DA 

SILVA LIMA - OAB:4.272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DARONCO SIMÕES - 

OAB:10857-B-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, propulsar o feito 

requerendo o que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 16 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17832 Nr: 894-26.2006.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERNO MILTON HÜBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, cujo valor é o equivalente a R$ 3,00 (três reais) o KM rodado, 

devendo contatar a Central de Mandados da Comarca, via telefone 

66-3481-1244, a fim de colher a quantidade de quilômetros a serem 

percorridos, efetuando o depósito via guia expedida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar através de recibo 

original juntado aos autos, colimando o cumprimento de mandado.

Alto Araguaia - MT, 16 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26094 Nr: 517-50.2009.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDN(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, tendo em vista o transcurso do prazo requerido, 

encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o advogado da parte Autora 

para, no prazo de 15 dias, se manifestar requerendo o que entender de 

direito.

Alto Araguaia - MT, 16 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28559 Nr: 2915-67.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGALHÃES NOGUEIRA & CIA LTDA -ME, 

DIVINO DONIZETE DA SILVA NOGUEIRA, MÁRIO MONTEIRO MAGALHÃES 

SOBRINHO, ANTONIA ZÉLIA CARVALHO NOGUEIRA, CARMEM SUZANA 

MAGALHÃES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. JULIANO CESAR CLEMENTE 

- OAB:OAB/MT.14.340, DUÍLIO PIATO JÚNIOR - OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a carta precatória devolvida.

Alto Araguaia - MT, 16 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34269 Nr: 1803-92.2011.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM NUNES COELHO NETO, BRUNO 

ALVES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a correspondência devolvida de fls. 84.

Alto Araguaia - MT, 16 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30836 Nr: 1522-73.2010.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, VALDEMIRO 

RODRIGUES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n1522-73.2010.811.0020

Código n. 30836

Vistos em correição.

INTIMEM-SE a parte autora, pessoalmente, e seu advogado (a) constituído, 

via DJE, para que se manifestem quantos aos alvarás expedidos e se 

estes dão quitação ao objeto da lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o 

silêncio interpretado como adimplemento.

Após, conclusos para sentença de extinção.

Alto Araguaia/MT, 15 de outubro de 2019.
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Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 27394 Nr: 1795-86.2009.811.0020

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FERRARI, MARIA AMÉLIA 

SAL FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO STEFANI - OAB:MS 

13.942, CARINE TOSTA FREITAS - OAB:14041/MS, ELIAS MARQUES DE 

MEDEIROS NETO - OAB:196.655/OAB-SP, FÁBIO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:13979/MS, LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - 

OAB:OAB/199.431, MANOEL AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA - 

OAB:MS 12.588-B, PATRÍCIA ANACHE - OAB:MS 11.409, THIAGO 

MARTINS FERREIRA - OAB:13663/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS MARQUES DE 

MEDEIROS NETO - OAB:196.655/OAB-SP, LUIZ ANTONIO FERRARI 

NETO - OAB:OAB/199.431

 Vistos em correição.

Inicialmente, INTIME-SE o expropriado, pessoalmente, vez que este não 

constituiu advogado nos autos, para que apresente seus dados bancários 

para expedição de alvará de levantamento.

Sobrevindo a informação supra, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos 

valores depositados, transferindo-se as quantias para as contas 

indicadas pelo expropriado.

Outrossim, EXPEÇA-SE ofício ao CRI competente, com a menção dos 

valores indenizatórios, da área e matrícula atingidas, bem como da carta 

de desapropriação acompanhada do último croqui de detalhamento do 

traçado, para as providencias pertinentes.

De tudo cumprido, ARQUIVE-SE com as baixas de praxe.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de outubro de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-56.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KELIO JUNIOR PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000303-56.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:KELIO JUNIOR 

PEREIRA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEIA PAULA 

APARECIDA CLAUDIO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 13/07/2020 Hora: 

12:40 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, 

ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . 17 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-08.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Vistos etc. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Analisando os autos, constato que a requerente deixou de comparecer na 

audiência de conciliação e, ainda, não apresentou prova hábil para 

justificar sua ausência no ato. Cabe à parte autora comparecer a todas as 

audiências realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob pena de 

extinção do processo, conforme o disposto no artigo 51, da mencionada 

Lei in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo. De igual modo, o enunciado 20, do Fonaje dispõe que: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Nesse sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR 

DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1. Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, 

nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte autora a 

quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes 

ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta 

Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS 

S/A. Acórdão nº 991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO 

FISCHER 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. 

Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de conciliação, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 

n. 9.099/1995. Considerando que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95). CONDENO a 

parte promovente ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 03 de março de 2020. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107621 Nr: 2911-78.2019.811.0020

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MIZAEL FARIAS FERNANDES, MARTA INËS MENDONÇA 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE TEODORO VENERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 107621

 Vistos, etc.

Considerando a certidão do oficial de justiça à fls. 013, e as informações 

prestadas pelos querelantes à fl. 120, REDESIGNO a solenidade para o dia 

18/05 DE 2020 às 17h45min.

Assim, considerando a informação de que a requerida permanece no 

endereço indicado nos autos, podendo ser localizada entre às 07:00 

horas e 07:30 horas em sua residência, DETERMINO que seja realizada 

nova tentativa de intimação da requerida, para comparecer a audiência ora 

designada, observando-se o mencionado horário para cumprimento do 

mandado.

Caso entenda o Oficial de Justiça que a querelada esteja, de fato, se 

ocultando, seja este intimado por hora certa.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes
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 Cod. Proc.: 65197 Nr: 1984-54.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILLIMAD BENEFICIAMENTO E COM. DE 

MADEIRAS LTDA, VALMOR DILLI, ROBERTO DILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1984-54.2015.811.0020 (cód. 65197)

Vistos.

1. O Ministério Público ofertou proposta de suspensão condicional do 

processo em favor dos denunciados (ref.: 57), e preenchidos os 

requisitos previstos no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, DEFIRO o mencionado 

pleito, devendo-se expedir carta precatória com o fim de ofertar aos 

acusados o benefício de suspensão condicional do processo, bem como 

acompanhamento do cumprimento, advertindo o(a) Acusado(a) das 

seguintes condições, que deverão ser observadas pelo prazo de 02 

(dois) anos.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 97751 Nr: 3183-09.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS MENDES DOS SANTOS, REGINALDO 

DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO DE SOUZA LÉLIS, ANTONIO 

MARCOS DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0, NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847/MT

 “Vistos.

 Inicialmente, registro que a tentativa de reconciliação entre as partes 

restou inexitosa. Desse modo, RECEBO a queixa-crime.

 Uma vez ausente à testemunha Wellinton Santana da Costa, embora 

devidamente intimada, e com endereço nesta comarca, DETERMINO a 

condução coercitiva.

 Considerando que a condução não restou exitosa, DESIGNO audiência de 

continuação para o dia 19 de maio, às 14h20min, para inquirição da 

testemunha Wellinton Santana da Costa, bem como para o interrogatório 

dos querelados.

 Sai a defesa intimada para informar o endereço atual de Wellinton 

Santana da Costa no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 

Informado o endereço, fica determinada, desde já, a condução coercitiva 

da testemunha para a audiência designada.

No mais, AGUARDE-SE o retorno da missiva expedida a ref.: 46.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 147316 Nr: 596-16.2019.811.0008

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: DIRETORIA DO FÓRUM DE BARRA DO BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYRNA RIBEIRO SALES, FERNANDA DA 

COSTA RIBEIRO, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR, IVO BORGE, 

AFG BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, porquanto ausentes as hipóteses previstas no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e consequentemente, mantenho 

a sentença lançada pelos seus próprios e suficientes fundamentos. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres, 16 de março de 

2020. Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103176 Nr: 3559-36.2015.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA SERTÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE OLIVEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido formulado às fls. 56/57.

OFICIE-SE a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, para que 

proceda com o desconto mensal dos valores fixados a título de alimentos 

(44,41% do salário mínimo vigente – p. 22), diretamente em folha de 

pagamento da avó paterna, depositando-os na conta da genitora das 

infantes (Agência. 0832-X, Conta Poupança: 43.874-X, Variação 51, 

Banco do Brasil) até o dia 10 do mês a que se referirem.

 Atente-se a serventia, no momento da confecção do ofício, quanto às 

determinações constantes no art. 529, CPC.

Cumprida a determinação acima, retornem os autos ao arquivo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres - MT, 13 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48352 Nr: 170-82.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina Cristante Cimetan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHONOW JÚNIOR - 

OAB:PROC.FAZ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face a certidão de óbito anexa, remeto os autos ao Exequente para 

colher manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101410 Nr: 2509-72.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA APARECIDA SEVERINO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos, etc.

O Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, determinou o cumprimento do 

acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas nº 85560/2016, com a remessa das ações que não 

ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção de prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos na Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009.

Assim, em atendimento a determinação acima, remetam-se os autos ao 

Juizado Especial, procedendo com as baixas e anotações necessárias.

Às providencias.
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 16 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 157955 Nr: 7188-76.2019.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA ALVES MEIRA GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO CELESTINO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEN - 

OAB:23411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte requerida de folhas 57, eis que lastreado em 

atestado médico, assim, cancelo a audiência de mediação/conciliação 

designada (17/03/2020).

DESIGNE nova data de audiência, nos termos da decisão de folhas 47.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 16 de março de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 157612 Nr: 7004-23.2019.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SEBASTIANA SILVA FONSECA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21.079/0-MT, ALISSON DE AZEVEDO - OAB:OAB/MT 12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Indefiro o pedido de reconsideração requerido às fls. 19/22, pelo que 

mantenho a decisão de fls. 18, pelos seus próprios fundamentos, devendo 

a parte autora, apresentar a devida guia de recolhimento e comprovante 

das custas e taxas judiciárias pertinentes à distribuição da ação, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

2. Ademais, intime-se o advogado da parte autora para, no mesmo prazo 

estipulado acima, apor sua assinatura na Petição Inicial de fls. 05/08, uma 

vez que não consta assinatura de punho do advogado, sob pena de 

extinção do feito, nos termos dos artigos. 321 e 485, I, do Código de 

Processo Civil.

3. Transcorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

Intima-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29131 Nr: 1398-34.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS SANTOS, PAULINO DOS SANTOS, 

DARCI REAL DOS SANTOS, LINDOMAR DOS SANTOS, LINDALVA CICERO 

DOS REIS, APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para manifestar-se acerca das fls. 211, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52558 Nr: 3310-27.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE PEREIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), Proceder a intimação do advogado da parte 

autora para manifesrtar-se acerca da memifestação de INSS de fls. 

122/125, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85548 Nr: 1422-52.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ONOFRE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de 

encaminhar os autos concluso, tendo em vista o pedido de fls. 40/41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90037 Nr: 377-76.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:MAT. 1873226

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Proceder a 

intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

petição do INSS de fls. 69/71, prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111788 Nr: 2780-47.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA SILVA PEREZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para que se manifeste acerca das fls. 124, cujo CNPJ, 

informado às fls. 112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157183 Nr: 6773-93.2019.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA MARIA DE CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158522 Nr: 7475-39.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZETE CATARINA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159437 Nr: 8000-21.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159991 Nr: 150-76.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR MARIA SILVA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), certifico que a contestação foi ofertada no 

prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para querendo apresente impugnação à contestação 

ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160024 Nr: 173-22.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI CERILA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR - OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - 

OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para que se manifeste acerca das fls. 38-56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160129 Nr: 233-92.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEITE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51531 Nr: 2280-54.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO- FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sansal Industria e Comercio de Rações e 

Nutrientes Animais LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:OAB/MT 15.497

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), Certifico que o Recurso de Apelação de fls. 

82/94, foi interposto pelo exequente dentro do prazo legal, sendo 

tempestivo. Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte 

executada para apresentar as contrarrazões ao referido recurso dentro 

do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100643 Nr: 2035-04.2015.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.B. VILARINHO - ME, JOAO BATISTA 

VILARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUCAS AMARAL 

MARCONDES DOS SANTOS - OAB:23409/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), Impulsiono o presente feito para INTIMAR a 

parte autora para manifestar acerca da petição de fls. 95, dentro do prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161263 Nr: 914-62.2020.811.0008

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIA MARIA DA CRUZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA GOMES SANITA, CRISTIANE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AFONSO FRAGA - OAB:MT 

8.972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para cientifica-lo da 

audiência designada.

CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª vara desta Comarca.

Certifico ainda, que a sessão de Conciliação e/ou Mediação, foi designada 

para o dia 30 de JUNHO de 2020, às 13:30 horas, à se realizar na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-48.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ESTEVAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR OAB - SP289844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000541-48.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

0,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EVA ESTEVAO DOS 

SANTOS Endereço: RUA ARGENTINA, 69, JARDIM SÃO JOÃO, NOVA 

OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A 

Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, - DE 3253 AO FIM - LADO 

ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04538-133 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA Intime-se a parte autora 

para, querendo, apresentar impugnação à contestação. Após, com ou 

sem a manifestação da parte autora, conclusos para sentença. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. , 17 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123017 Nr: 2626-92.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO LUIS SÉ BALÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

11 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126036 Nr: 4202-23.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRO ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

11 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127996 Nr: 5354-09.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA MARIA FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 11 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 
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Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101456 Nr: 2554-76.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

11 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101437 Nr: 2535-70.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISENOR TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101441 Nr: 2539-10.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121573 Nr: 1752-10.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121575 Nr: 1754-77.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE WILSON BARBOSA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122397 Nr: 2266-60.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDA MARTINS COTRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123014 Nr: 2623-40.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123015 Nr: 2624-25.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA GLEICY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 474 de 975



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125147 Nr: 3782-18.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMES DE SOUZA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101546 Nr: 2612-79.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON SANTANA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101559 Nr: 2625-78.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY TATIANE VIDRAGO OENNING DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101625 Nr: 2657-83.2015.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE PAULINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101699 Nr: 2705-42.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARIA LEITE LAGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101734 Nr: 2738-32.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA MARIA DOS SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101744 Nr: 2748-76.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE BUENO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 
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cumpra-se.Barra do Bugres, 13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103483 Nr: 3770-72.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILZA ZANAIDE FIRMO,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104162 Nr: 4235-81.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PONCIANA DE SOUZA ALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106575 Nr: 5859-68.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91396 Nr: 1581-58.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aliandro Piovezam Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16.261-0, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94587 Nr: 4154-69.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZILEI ARDAIA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - 

OAB:MT-19951-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, JUCELI 

DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94604 Nr: 4171-08.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, KÉSSILA 

RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95400 Nr: 4782-58.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, KÉSSILA 

RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97269 Nr: 6210-75.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA LONDEIRO TIRLONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, KÉSSILA 

RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101239 Nr: 2392-81.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE ARDAIA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

ADELAIDE ARDAIA DO PRADO ajuizou a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER contra o MUNICÍPIO DE BARRA 

DO BUGRES, alegando que é servidora pública municipal e que sofre 

prejuízos financeiros, uma vez que quando da conversão do cruzeiro real 

para a URV, no ano de 1994, o ente municipal não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%.

Desse modo, busca por meio desta ação, a condenação do Município a 

incorporar à remuneração, proventos ou pensão do Requerente, o 

percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da 

conversão do cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao 

pagamento dos valores pretéritos da incorporação, com incidência sobre 

quaisquer verbas percebidas e demais vantagens que compõem a 

remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição 

quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e honorários 

sucumbenciais.

Em sua contestação, o Município alega preliminarmente a ocorrência da 

prescrição quinquenal, e no mérito, a ausência do direito do autor ao 

reajuste pretendido.

 É o relatório.

 Fundamento e Decido.

O feito comporta o julgamento antecipado, pois a questão de mérito é 

unicamente de direito, prescindindo de instrução probatória, nos termos do 

art. 355, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Civil.

O juiz detém o poder instrutório, podendo determinar ex officio a produção 

das provas que considere necessárias ao julgamento da lide, momento em 

que decidirá fundamentadamente sobre as provas que entender 

indispensáveis.

 Logo, se o juiz é o destinatário da prova está plenamente autorizado a 

dispensar as desnecessárias ou desinfluentes para o deslinde da causa, 

assim como determinar a produção daquelas que se afigurem 

indispensáveis à formação de seu convencimento.

Neste sentido, em que pese as partes não terem trazido aos autos as 

legislações necessárias, elas estão ao alcance de qualquer interessado, 

bastando acessar o endereço eletrônico do município, conforme disposto 

abaixo.

 Primeiramente é importante ressaltar que o STF a partir do julgamento do 

RE n. 561.836/RN, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de 

que a reestruturação da carreira determina a extinção do direito ao 

pagamento do percentual fixado para recompor as perdas salariais a que 

aludem a Lei Federal n. 8.880/94.

Com efeito, realizada a reestruturação da carreira do servidor, este tem o 

prazo de 05 (cinco) anos para buscar a recomposição salarial que 

entende devida, sob pena de prescrição do fundo do direito.

Neste sentido, tem decidido a Turma Recursal Única do TJMT:

RECURSO INOMINADO: 1003346-40.2017.8.11.0041 COMARCA DE 

ORIGEM: DECLINADO DO TJMT PARA A TRU RECORRENTE: ILDEU DE 

SOUZA BERTOLDI RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO JUIZ 

RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES DATA DO 

JULGAMENTO: 02/09/2019 EMENTA: RECURSO – PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DE URV- PRESCRIÇÃO 

OCORRENTE – MARCO DE EVENTUAL POSSIBILIDADE EM CASO DE 

EXISTIR O DIREITO DE FUNDO ATÉ A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

INEXISTÊNCIA TAMBÉM DO DIREITO DE FUNDO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a obrigação de eventual direito de receber valores da 

diferença da conversão da URV, o marco final de eventual direito se 

exaure quando da reestruturação da carreira, somando-se ainda ao fato 

de que, no próprio ano da conversão o Estado promoveu a recomposição 

a todas as categorias profissionais de forma indistinta, inexistindo ainda o 

direito em si mesmo pleiteado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

EMENTA: COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS DA DATA DA 

EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – 

PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A reestruturação 

da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças 

decorrentes da URV , momento em que se inicia o prazo prescricional para 

reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à 

reestruturação , nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 2. O prazo prescricional para propositura da ação 

de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de 

cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, 

complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do 

Tribunal Regional Federal. 3. Decisão monocrática em face ao disposto no 

art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil. (N.U 

0503445-95.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2019, 

Publicado no DJE 14/11/2019).

RECURSOS INOMINADOS - FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – 

PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA 

URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO INICIAL - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE 

– INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI 9.099/95 – RECURSO DA 

RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO 

CONHECIDO E PROVIDO.

 (N.U 1019381-12.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL, GONCALO 

ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 

25/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019).

No caso do município de Barra do Bugres, conforme se pode verificar 

a c e s s a n d o  o  s i t e 

https://www.barradobugres.mt.gov.br/Transparencia/Legislacao, o plano 

de cargos e salários dos servidores públicos municipais, sofreu diversas 

alterações ao longo dos anos por Leis Ordinárias e Complementares, 

conforme se pode ver abaixo (só para citar algumas):

LEI MUNICIPAL N.º 1.349/02 DE 29 DE ABRIL DE 2002.

Dispõe sobre a reestruturação do Plano de Cargo, Carreira e Vencimento 

dos servidores da Prefeitura Municipal de Barra do

Bugres.

Art. 1º O Plano de Cargo, Vencimento e Carreira dos Servidores da 

Prefeitura Municipal de Barra do Bugres, dentro do Regime Estatutário, tem 

por objetivo fundamental a valorização e profissionalização do servidor, 

bem como a eficiência e continuidade da ação administrativa, mediante:

(...)

Art. 7º A estrutura do plano de cargos, vencimentos e carreira, composta 

de grupos, categorias funcionais, níveis com suas respectivas 

referências, fica estabelecida na conformidade com o anexo I desta lei.

Art. 8º As escalas de vencimentos aplicáveis às categorias funcionais 

regidas por este plano, subdividem-se em:

I - escala de nível elementar, composta de 18 (dezoito) referências 

aplicáveis aos cargos para os quais se exija nível de escolaridade 
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elementar, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais;

II - escala de nível médio, composta de 18 (dezoito) referências aplicáveis 

aos cargos para os quais se exija nível de escolaridade médio, com 

jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais;

III - escala de nível superior, composta de 18 (dezoito) referências 

aplicáveis aos cargos para os quais se exija nível de escolaridade 

superior, composto dos seguintes níveis:

a) Nível 07 – com 40 (quarenta) horas semanais;

b) Nível 08 – com 20 (vinte) e 40 (quarenta) horas semanais;

c) Nível 09 – com 20 (vinte) e 40 (quarenta) horas semanais, sendo este 

nível específico para o cargo de Médico.

IV - escala DAS, composta de 02 (duas) referências representadas pelo 

símbolo DAS-AP e DAS-01, aplicáveis aos cargos de provimento em 

comissão;

V - escala DAI, composta de 04 (quatro) referências representadas pelo 

símbolo DAI e números arábicos de 01 a 04, aplicáveis as funções de 

designação em confiança, de direção e assistência Intermediária.

§ 1º A escala DAS-AP, será exclusiva para o cargo de Secretário 

Municipal considerado como agente político, cujo subsídio mensal será 

fixado por lei específica de iniciativa do Poder Legislativo.

§ 2º As escalas de vencimentos de que trata este artigo são as 

constantes no anexo II, desta lei.

(...)

LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2005

Dispõe sobre a reestruturação do Estatuto dos Servidores Públicos do 

município de Barra do Bugres, e dá outras providências correlatas.

A Câmara Municipal de Barra do Bugres, tendo em vista o que dispõe o 

artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, aprova e o Prefeito Municipal ANICETO 

DE CAMPOS MIRANDA, nos termos do artigo 77 da Lei Orgânica Municipal, 

sanciona a seguinte lei.

Título I - Das Disposições Preliminares

Art. 1o. Esta Lei Complementar reestrutura o regime jurídico

dos servidores públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e 

Fundacional do Município de Barra do Bugres, observado o disposto na Lei 

Orgânica do Município de Barra do Bugres.

(...)

LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2005

Institui o Plano de Cargos e Carreira dos Profissionais do Sistema de 

Saúde do Poder Executivo do Município de Barra do Bugres, e dá outras 

providências.

A Câmara Municipal de Barra do Bugres, tendo em vista o que dispõe o 

artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, aprova e o Prefeito Municipal ANICETO 

DE CAMPOS MIRANDA, nos termos do artigo 77 da Lei Orgânica Municipal, 

sanciona a seguinte lei.

Título I - Das Disposições Preliminares

Capítulo I - Das Disposições Gerais

Art. 1º. Esta Lei Complementar institui o Plano de Cargos e Carreira dos 

Profissionais de Saúde do Executivo Municipal, transporta os 100 (cem) 

vagas, instituído pela Lei Municipal nº 1.349, de 29 de abril de 2.002, 

alterada pelas Leis Municipais nº 1.420, de 04 de Junho de 2.003 e 1.472, 

de 10 de março de 2.004, e amplia a quantidade dos cargos pertencentes 

a carreira da saúde, ocupados e vagos, ficam transformados, conforme 

anexo II, desta Lei.

(...)

LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2005

Dispõe sobre a criação e transformação de cargos na Administração 

Direta, reestrutura o Plano de Carreiras da Prefeitura Municipal de Barra do 

Bugres, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Barra do Bugres, tendo em vista o que dispõe o 

artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, aprova e o Prefeito Municipal ANICETO 

DE CAMPOS MIRANDA, nos termos do artigo 77 da Lei Orgânica Municipal, 

sanciona a seguinte lei.

Título I - Disposições Preliminares

Capítulo I - Das Disposições Gerais

Art. 1º. Esta Lei Complementar reestrutura o Plano de Cargos e Carreira 

dos Servidores Públicos do Município de Barra do Bugres, transforma os 

440 (quatrocentos e quarenta) cargos ocupados e vagos, instituído pela 

Lei Municipal nº 1.349, de 29 de abril de 2.002, alterada pelas Leis 

Municipais nº 1.420, de 04 de Junho de 2.003 e 1.472, de 10 de março de 

2.004, e amplia a quantidade de vagas pertencentes ao quadro geral.

(...)

Analisando detidamente os anexos da Lei Complementar n. 004/2005 do 

município de Barra do Bugres, podemos ver em seus Anexos I, II e IV, que 

foram redefinidos os cargos, as lotações, a carga horária, a quantidade 

de vagas, a nomenclatura dos cargos, a tabela de vencimentos e a forma 

de progressão na carreira com as diversas classes, de acordo com o 

tempo de serviço na função.

Desta forma, é inegável que esta Lei reestruturou completamente a 

carreira dos servidores públicos da Comarca de Barra do Bugres.

Nesta esteira, diversas outras Leis municipais foram editadas, com a 

mesma finalidade: reestruturar a carreira dos servidores públicos, 

alterando funções, carga horária, lotação, vencimentos e outros aspectos 

do funcionalismo público.

 Conforme estabeleceu a jurisprudência, o termo “ad quem” para pleitear 

eventual pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão equivocada é a data de vigência da lei que reestruturou a 

remuneração da sua carreira, observada a prescrição quinquenal das 

parcelas anteriores.

 Não custa lembrar que todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública - 

direito de qualquer natureza - no tocante à prescrição, aplica-se o Decreto 

nº 20.910/32, cujo prazo previsto é de 05 (cinco) anos.

No caso dos autos, o plano de cargos e carreira da autora sofreu 

reestruturação ao longo dos anos, e ainda que se considere a alteração 

sofrida no ano de 2005, a pretensão autoral já encontra-se fulminada pela 

prescrição, uma vez que a ação vertente foi proposta somente no ano de 

2015.

 Desse modo, forçoso reconhecer que prescrito está o próprio fundo de 

direito, pois, no caso concreto, não há como rever a relação jurídica 

fundamental, tampouco autorizar o pagamento das parcelas transitórias 

eventualmente devidas no quinquênio posterior à reestruturação da 

carreira haja vista que a ação do autor foi proposta após o decurso do 

prazo quinquenal.

Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais ou honorárias advocatícias.

Transitado em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.

Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.

Barra do Bugres, 13 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho.

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101246 Nr: 2399-73.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODINEY CAMPOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101253 Nr: 2406-65.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEVETE DOS SANTOS CARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 
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termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101403 Nr: 2502-80.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DIONISIO SILVA VIDRAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

13 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL 03/2020

O Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Campo Novo do Parecis, 

no uso de suas atribuições legais, torna público o gabarito das provas 

realizadas na data de 15/03/2020, referente ao Processo Seletivo para 

Credenciamento de Juiz Leigo da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT:

 1 D

2 A

3 D

4 D

5 C

6 C

7 A

8 B

9 C

10 A

11 C

12 A

13 C

14 C

 15 A

16 C

17 B

18 B

19 A

20 B

Campo Novo do Parecis-MT, 16 de março 2020

 Claudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito e Diretora do Foro

  

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000263-18.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DIAS (EXECUTADO)

CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO PASQUINI (EXECUTADO)

MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS (EXECUTADO)

MARCELO CAMPOS MARTINS (EXECUTADO)

MARLON CASSIO WIEGERT (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora para que se manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de ID 27697395, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000362-85.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIBERT MARTELLI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000815-80.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON CASSIO WIEGERT (EXECUTADO)

MARCELO CAMPOS MARTINS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora para que se manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de ID 26949561, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001318-04.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. S. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora para que se manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de ID 27717927, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001370-97.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO MARCELO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora para que se manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de ID 27699534, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1000340-27.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ NUNES DA SILVA (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora para que se manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de ID 30122122, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000340-27.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ NUNES DA SILVA (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora para que se manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de ID 30122122, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000587-08.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO NUNES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT20436/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria tamires silva ferreira (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, tendo em vista a devolução da Carta Precatória, impulsiono 

os autos com vistas ao advogado da parte autora, para que requeira o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002493-33.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NILHARTE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELIA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT27552/O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002493-33.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NILHARTE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELIA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT27552/O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002456-06.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MARCELO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS OAB - SP368494 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002456-06.2019.8.11.0050. AUTOR(A): SANDRO MARCELO DE ALMEIDA 

RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL. DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita. Defiro 

a inversão do ônus da prova. Designo a audiência de conciliação para o 

dia 13 de fevereiro de 2020, às 13h00min a se realizar no Centro Judiciário 

de Conciliação. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do 

CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 CPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se nas intimações a 

advertência contida no art. 334, §8º do CPC e ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (CPC art. 344). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 17 de março de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000595-82.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDERSON GERMINIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA OAB - RO2913-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE PIEREZAN MULINARI CELLA (REQUERIDO)

ENOS CELLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000595-82.2019.8.11.0050. REQUERENTE: CLEDERSON GERMINIANI 

REQUERIDO: ENOS CELLA, LUCIANE PIEREZAN MULINARI CELLA Vistos, 

etc. 1. Manifestem-se as partes acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça no ID 20453475 no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo e 

nada sendo requerido, certifique-se e devolva-se a comarca de origem 

com as homenagens do juízo. 2. Quanto às petições de ID20335947 e 

ID20477622, esclareço que o presente juízo não é competente para 

apreciação de pedidos de terceiros alheios ao processo que originou a 

presente missiva, tratando-se de mero juízo executório da decisão 

proferida no Cumprimento de Sentença que tramita na Comarca de Porto 

Velho/RO. 3. Assim, deixo de analisar referidas manifestações; 4. 

Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se. CAMPO NOVO DO PARECIS, 17 

de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000854-77.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO MUNERETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EGIDIO MUNERETO OAB - PR3647 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL CARLOS RODRIGUES DE AGUIAR (REQUERIDO)

MARIA BEATRIZ DE AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000854-77.2019.8.11.0050. REQUERENTE: EGIDIO MUNERETO 

REQUERIDO: MARIA BEATRIZ DE AGUIAR, MIGUEL CARLOS RODRIGUES 

DE AGUIAR Vistos, etc. 1. Proceda o cadastramento dos patronos dos 

executados na forma requerida o ID22739669. 2. Verifico que, 

devidamente intimado (ID22135453), o deprecante deixou de recolher o 

valor da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do ato 

deprecado. 3. Assim, reitere a intimação devendo constar o prazo de 05 

(cinco) dias para depósito. Decorrido o prazo sem o recolhimento, 

certifique-se a inércia do interessado e devolva-se a presente missiva ao 

juízo de origem com as homenagens do juíso. 4. Expeça-se o necessário. 

5. Cumpra-se. CAMPO NOVO DO PARECIS, 17 de março de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000191-94.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CALETTI DEON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000191-94.2020.8.11.0050. REQUERENTE: IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI 

- ME REQUERIDO: RODRIGO CALETTI DEON Vistos, etc. 1. Certifique-se a 

autenticidade da presente missiva. 2. Preenchidos os requisitos do artigo 

260 do CPC, RECEBO a presente missiva. 3. Em consequência, designo a 

audiência para o dia 18 de maio de 2020, às 13h45min. 4. Adote a Sra. 

Gestora os atos de impulso pertinentes ao cumprimento integral do ato 

deprecado, certificando-se em caso de inércia da parte interessada 

superior a 30 (trinta) dias, nos termos do art.393 da CNGC. 5. Intime-se. 6. 

Após, cumprida a finalidade a que se destina, devolva-se a comarca de 

origem com as homenagens do juízo. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 17 de março de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84755 Nr: 3628-05.2016.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ROBERTO DE ALMEIDA LEITE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI 

- OAB:9.916-B/MS, Luiz Sergio Del Grossi - OAB:8294-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3882/MT

 18. Ante o exposto, nos termos do art.487, I do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os presentes embargos à execução, somente pra 

reconhecer a possibilidade de compensação de créditos entre as partes, 

que deverão ser processados em autor próprios de liquidação de 

sentença.19.Pela sucumbência, condeno o embargante no pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sob o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil.20.P.I.C.21.Transitada em julgado a presente 

sentença, traslade cópia para os autos de execução e, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82017 Nr: 1950-52.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão requerido nos 

autos, diante disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para 

que diga acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, 

no prazo legal. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 27237 Nr: 654-73.2008.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ELIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO SAMPAIO MOUSQUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PRÜFER 

MOUSQUER - OAB:87.179/RS, GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO 

ALBERINI - OAB:21242/DF, ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - 

OAB:6616/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação Monitória onde as partes informam a composição 

amigável, manifestando-se pela homologação.

2. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

3. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 4. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

5. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

6. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo firmado entre as partes nos presentes autos, o 

que faço com fulcro assente no artigo 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil e, consequentemente JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito.

7. Custas e honorários na forma do acordo.

8. DEFIRO eventuais pedidos de baixas/cancelamentos de constrições 

efetivadas no presente processo, caso devidamente acordado entre as 

partes, procedendo com as comunicações de estilo, bem como o 

desentranhamento de documentos para entrega à parte mediante certidão 

com substituição por cópia.

9. P. I.C.

10. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68574 Nr: 2277-65.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENA ROSA PELIZZA VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 
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COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA-, ROMES JÚLIO TOMAZ 

- OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual DEFIR 

a indisponibilidade de ativos financeiros moldes do art.854 do CPC.

 2. Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado na quantia suficiente para saldar o débito. Considerando 

que tal diligência não satisfez o débito, DETERMINO o acesso ao INFOJUD 

(DIPJ, DIRPF, DITR, DOI dos últimos 05 anos) e RENAJUD a fim buscar por 

bens penhoráveis no patrimônio do devedor, bem como determino a 

restrição dos veículos encontrados, devendo o exequente realizar 

diligências no sentido de localizá-lo a fim de permitir sua efetiva penhora e 

avaliação..

3. Considerando os documentos que vão ser anexados, o feito deverá 

tramitar em segredo de justiça uma vez que a obtenção de cópias de 

transações imobiliárias é providência de caráter restrito, pois constitui 

quebra de sigilo fiscal, constitucionalmente assegurado, consoante o 

artigo 5º, X, da CF.

4. Intime-se a parte executada na forma dos artigos art.841, §2º CPC e 

.854, §2º e 3º do CPC.

 5. Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos 

autos, a fim de que requeira o que entender de direito.

 6. Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de 

Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo 

mesmo prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

7. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

8. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

os quais determino desde já a liberação, dê-se ciência ao credor 

intimando-o para dar prosseguimento ao feito, adotando as medidas que 

lhe forem cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão 

na forma do art.921, III do CPC e arquivamento dos autos.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89441 Nr: 1464-33.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELLO LELLO CONFECÇÕES E PRODUTOS 

INFANTIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DETERMINO o acesso aos sistemas conveniados ao Tribunal de 

Justiça ainda não consultados BACENJUD, SIEL e SINESP/INFOSEG ( 

DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, RECEITA FEDERAL – PF e 

PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) solicitando informações 

acerca do endereço da parte requerida/executada.2.Localizado o 

endereço do requerido/executado, havendo multiplicidade de logradouro, 

manifeste-se o exequente para que indique expressamente em qual 

deverá ser tentado o cumprimento, expedindo-se de imediato o 

competente mandado/carta precatória pertinente ao caso 

concreto.3.Localizado o endereço do requerido, havendo multiplicidade de 

logradouro, manifeste-se o exequente para que indique EXPRESSAMENTE 

em qual deverá ser tentado o cumprimento, expedindo-se de imediato o 

competente mandado/carta precatória pertinente ao caso 

concreto.4.Sendo infrutífera a busca de dados, com fundamento no 

art.256, II do CPC, DEFIRO desde já expedição de edital com prazo de 30 

(trinta) dias nos termos do art.257, III, CPC. 5.Nessa hipótese, nos termos 

do disposto no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio 

Curador Especial da executada citada por edital, a Defensoria 

Pública.6.Dê-se vistas ao curador para apresentação de defesa no prazo 

legal.7.Em seguida, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, adotar as medidas pertinentes ao regular processamento do feito, 

sob pena de arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei 

6.830/80.8.Ausente a manifestação, arquive-se.9.Decorrido o prazo de 

suspensão sem que sejam localizados os devedores/bens, certifique-se, 

intime-se a exequente e devolvam-se os autos ao arquivo dando-se início 

a contagem do prazo prescricional.(...)

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86541 Nr: 4845-83.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER AMARAL DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILSON SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOLFO ALVES DA COSTA 

- OAB:4366

 Vistos.

O processo encontra-se na fase de saneamento.

 De início, afasto a alegação de intempestividade da contestação, uma vez 

que a mesma fora protocalada dentro do prazo legal.

Processo em ordem. Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, razão pela qual dou o feito por saneado.

 Fixo como pontos controvertidos ou questões: a) a quem pode ser 

imputada a responsabilidade pelo acidente de trânsito em que se 

envolveram os veículos de propriedade das partes; b) saber se o autor 

faz jus aos valores que pretendem receber, relativos a danos materiais, 

estéticos e morais.

 Defiro a produção de prova oral requerida pelas partes.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de abril de 

2020, às 17:30 horas, devendo os advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas arroladas do dia, hora e local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, do CPC).

 O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 15 dias, nos 

termos do §4º, do artigo 357, do CPC. Intimem-se a partes para prestarem 

depoimento pessoal, nos termos do art. 385, § 1º do Código de Processo 

Civil, ficando advertidos que presumir-se-ão confessados (considerados 

como verdadeiros) os fatos contra eles alegados, caso não compareçam 

ou, comparecendo, se recusem a depor.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86524 Nr: 4837-09.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL MONGENOT DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84899 Nr: 3687-90.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA BORGES MOSSELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICIANE CRISTINE SILVA 

HERMANN - OAB:20.435-O/MT, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - 

OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

requerida, através de seus advogados, para que, concordando com os 

valores apresentado pelo perito nomeado (fls. 233), realize o depósito 

prévio em dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85312 Nr: 3919-05.2016.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILETE SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PEDRO JUAREZ COMUNELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILIETE YUNG - OAB:16371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que se manifeste em termos 

de prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento/extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86664 Nr: 4902-04.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECSANDRO CARLOS BARP, FABIANE MARIA 

LANGER BARP, LUIZ CESAR BORNELLO, AGRIPAR COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO DE DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos 

indicando o atual endereço da parte requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83832 Nr: 3073-85.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VG TRANSPORTES E COMÉRCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS MAITON TESSARO - 

OAB:OAB/SC 29657-B, OLDAIR JOSE GIOVANONI - OAB:17806

 Diante do exposto, julgo procedente os pedidos formulados pela autora 

EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, a fim de condenar a 

requerida VG TRANSPORTES E COMÉRCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO 

LTDA ao pagamento de R$ 41.495,43 (quarenta e um mil reais e 

quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), que 

deverá ser corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos 

da data do efetivo desembolso.Condeno a requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.P.R.I.C.Após, 

transitada em julgado, ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações 

legais.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-49.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VALENTE OAB - MT8116-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000388-49.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:AMAURI 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO VALENTE POLO 

PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo 

Data: 28/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 

513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 17 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-04.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEVERO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000100-04.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico que a audiência de 

conciliação designada nestes autos, não se realizará, tendo em vista a 

portaria-conjunta nº 247, datada de 16/03/2020, artigos 9º c/c com artigo 

15, inciso I, motivo pelo qual o ato será reagendado para data futura. 

Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 17 de Março de 2020. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-33.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ORDITINA DE MELO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELIA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT27552/O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000111-33.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico que a audiência de 

conciliação designada nestes autos, não se realizará, tendo em vista a 

portaria-conjunta nº 247, datada de 16/03/2020, artigos 9º c/c com artigo 

15, inciso I, motivo pelo qual o ato será reagendado para data futura. 

Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 17 de Março de 2020. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-62.2020.8.11.0050
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Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLECIANA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000122-62.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico que a audiência de 

conciliação designada nestes autos, não se realizará, tendo em vista a 

portaria-conjunta nº 247, datada de 16/03/2020, artigos 9º c/c com artigo 

15, inciso I, motivo pelo qual o ato será reagendado para data futura. 

Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 17 de Março de 2020. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002328-83.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO PONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1002328-83.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Considerando a Portaria-Coniunta 

N.° 247/2020, de 16/03/2020 que suspendeu os prazos processuais e 

audiências por 15(quinze) dias, como medida de prevenção ao COVID-19 

(Novo Coronavirus), a audiência de conciliação será reagendada para 

data futura. Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 17 de Março de 

2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-83.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDO DE LIMA COSTA (REQUERIDO)

JUCILENE DE MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000140-83.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Considerando a Pórtaria-Coniunta 

N.° 247/2020, de 16/03/2020 que suspendeu os prazos processuais e 

audiências por 15(quinze) dias, como medida de prevenção ao COVID-19 

(Novo Coronavirus), a audiência de conciliação será reagendada para 

data futura. Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 17 de Março de 

2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-68.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA LAET FRANCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000141-68.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Considerando a Portaria-Coniunta 

N.° 247/2020, de 16/03/2020 que suspendeu os prazos processuais e 

audiências por 15(quinze) dias, como medida de prevenção ao COVID-19 

(Novo Coronavirus), a audiência de conciliação será reagendada para 

data futura. Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 17 de Março de 

2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-08.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CLIZEITE BONI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000145-08.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Considerando a Portaria-Coniunta 

N.° 247/2020, de 16/03/2020 que suspendeu os prazos processuais e 

audiências por 15(quinze) dias, como medida de prevenção ao COVID-19 

(Novo Coronavirus), a audiência de conciliação será reagendada para 

data futura. Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 17 de Março de 

2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-60.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MACEDO MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000148-60.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Considerando a Portaria-Coniunta 

N.° 247/2020, de 16/03/2020 que suspendeu os prazos processuais e 

audiências por 15(quinze) dias, como medida de prevenção ao COVID-19 

(Novo Coronavirus), a audiência de conciliação será reagendada para 

data futura. Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 17 de Março de 

2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-26.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU ADAO MINUZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI OAB - MT26764/O-O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

EDNA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000396-26.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:IRINEU ADAO 

MINUZZO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANAQUELLI ITALIA 

PASQUALLI, MARINALVA RAMOS RODRIGUES POLO PASSIVO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 28/04/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 17 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000145-76.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER GOMES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERCINO JORGE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000145-76.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: VAGNER GOMES DE SOUZA 

EXECUTADO: GERCINO JORGE DA SILVA ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO 

NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. DECIDO. Intimada para dar prosseguimento 

ao feito, a parte exequente quedou-se inerte, consoante certidão inclusa 

(Id.: 29356904) Tendo em vista a inércia da parte exequente em se 

manifestar quanto ao prosseguimento da execução, aliada a 

impossibilidade de encontrar o devedor, impõe-se a extinção do processo, 

nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9099/95. Tal regra se aplica também 

nos processos da natureza do presente, conforme Enunciado nº 75 do 

FONAJE: “ A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica 

às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor”. Sendo assim, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei 

nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes 

de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000702-89.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA REGINA DEBORTOLI OAB - RS40157 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TASSIA CARLINE MENTGES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000702-89.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 5.203,51 ESPÉCIE: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO 

ATIVO: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARTA REGINA DEBORTOLI POLO 

PASSIVO: TASSIA CARLINE MENTGES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do 

mandado, conforme preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a 

guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso 

(www.tjmt.jus.br), em "Serviços", "Guias", "Emitir Guia", Diligência", 

devendo comprovar nos autos o pagamento. CAMPO VERDE, 17 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000795-52.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENA DIONIZIA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000795-52.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 19.191,62 ESPÉCIE: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO 

ATIVO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO POLO PASSIVO: MARILENA DIONIZIA SILVEIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para o 

cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, devendo, para 

tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de 

Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em "Serviços", "Guias", "Emitir Guia", 

Diligência", devendo comprovar nos autos o pagamento. CAMPO VERDE, 

17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000120-26.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ROGERIO CLAUDINEI SCHMIDT EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000120-26.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 171.108,35 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: BANCO DO BRASIL SA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIULA MULLER POLO PASSIVO: 

ROGERIO CLAUDINEI SCHMIDT EIRELI - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do 

mandado, conforme preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a 

guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso 

(www.tjmt.jus.br), em "Serviços", "Guias", "Emitir Guia", Diligência", 

devendo comprovar nos autos o pagamento. CAMPO VERDE, 17 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000701-07.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO(A))

DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES OAB - MT16282/B 

(ADVOGADO(A))

TASSIANE LAURA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT17389/O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO AUGUSTO GUTIERREZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000701-07.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 20.826,86 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE 

COMBUSTIVEIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODOLFO 

RUIZ PEIXOTO, MARCELO BARBOSA ARRUDA, DIEGO MONTEIRO DE 

ARRUDA FORTES, TASSIANE LAURA CORREA DE ALMEIDA POLO 

PASSIVO: SANDRO AUGUSTO GUTIERREZ DE OLIVEIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para o 

cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, devendo, para 

tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de 

Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em "Serviços", "Guias", "Emitir Guia", 

Diligência", devendo comprovar nos autos o pagamento. CAMPO VERDE, 

17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000475-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FACCHINETTO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO FRANCISCO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Autos nº 1000475-70.2018.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. A 

fim de privilegiar a citação pessoal do Requerido, SOLICITEM-SE 

informações, pelos Sistemas Infojud, Renajud e Siel, acerca do atual 

endereço da Parte. Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário à citação 

do Executado, observando-se as advertências consignadas na decisão 

inicial. Do contrário, se impossível a localização, CITE-SE o Executado por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, a consignando as advertências 

mencionadas no despacho inicial. Após, INTIME-SE o Exequente, na 

pessoa de seu Procurador, para que indique bens disponíveis do 

Executado, ou para que solicite as diligências que entender pertinentes, 

sob pena de suspensão do feito. POSTERGO a nomeação de Curador 

para depois da análise da pertinência da suspensão do feito, conforme 

existam, ou não, bens disponíveis para a garantia do Juízo. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 

de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000461-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX OAB - MT0006131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALHARIA NAME PALMA LTDA - EPP (EXECUTADO)

LUIS FRANCISCO NAME PALMA (EXECUTADO)

MARIA ESMENIA DE ALMEIDA NAME PALMA (EXECUTADO)

PAULO DE TARSO NAME PALMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO HERMINIO DELEVEDOVE NETO OAB - SP359015 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR LOPES GONCALES OAB - SP196459-O 

(ADVOGADO(A))
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Autos nº 1000461-86.2018.8.11.0051 Execução Decisão. Vistos etc. À 

partida, não se mostram pertinentes os embargos declaratórios opostos 

pela Executada. É que, do que se nota dos autos, o lançamento 19185871 

a que se refere a Executada não se qualifica como decisão ou despacho 

judicial; diferentemente, tem-se, no ato, certidão do Sr. Gestor, a 

impulsionar a execução para a intimação da Exequente, dada a ausência 

de pagamento. Assim, ao contrário do afirmado, jamais houve 

manifestação judicial a reconhecer a falta de manifestação dos 

Executados, de maneira que não se mostram pertinentes os declaratórios. 

De resto, ainda que se considerassem os Embargos 

1002233-84.2018.811.0051 como manifestação, assim a denotar o 

equívoco da certidão, tem-se que, na aludida ação, não se deferiu efeito 

suspensivo à presente execução, de maneira que, de todo modo, haveria 

de ser dado seguimento à pretensão expropriatória da Exequente. Assim, 

DEIXO de receber os embargos declaratórios opostos pela Executada. 

Sem prejuízo, a fim de dar andamento ao feito, DEFIRO os pedidos 

aduzidos pela Exequente para determinar a penhora on-line de eventuais 

valores depositados em qualquer aplicação financeira do Executado, 

limitada ao total da dívida. Infrutífera a providência, INTIME-SE a Exequente, 

a fim de que se manifeste quanto à pertinência de buscar, perante o Juízo 

Trabalhista, participação no produto da alienação do imóvel penhorado da 

Executada. Não havendo interesse, a Exequente poderá indicar outros 

bens penhoráveis dos Executados, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 3 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003261-53.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA AUGUSTA DA ROCHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1003261-53.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 43.404,76 ESPÉCIE: BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: BANCO RCI BRASIL S.A ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAMIL 

ALVES DE SOUZA POLO PASSIVO: EDNA AUGUSTA DA ROCHA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no prazo de 

5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para 

o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, devendo, para 

tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de 

Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em "Serviços", "Guias", "Emitir Guia", 

Diligência", devendo comprovar nos autos o pagamento. CAMPO VERDE, 

17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000366-22.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Nazario Baptistella OAB - RS0039016A (ADVOGADO(A))

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT13536-O (ADVOGADO(A))

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Autos nº 1000366-22.2019.8.11.0051 Impugnação de Crédito Despacho. 

Vistos etc. INTIME-SE a Devedora impugnada para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestem-se sobre a presente impugnação. Após, 

INTIME-SE a Administradora Judicial para que, em igual prazo, apresente 

seu parecer. No mais, APENSEM-SE os presentes aos autos 

1000935-57.2018.8.11.0051. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 26 de fevereiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001384-78.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA MAGANHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001384-78.2019.8.11.0051 Declaratória Sentença. Vistos etc. 

Trata-se de ação declaratória ajuizada por MARIA TEREZINHA MAGANHA 

DOS SANTOS, devidamente qualificada, em face de AGUAS DE CAMPO 

VERDE S.A., igualmente qualificada. Antes mesmo da integralização do 

polo passivo, a Requerente pediu a homologação do seu pedido de 

desistência da ação. É o breve relatório. Decido. Tratando-se de direitos 

disponíveis, nada obsta a homologação do pedido de desistência . 

Desnecessária, aliás, a intimação da Parte exigida pelo art. 485, § 4º, do 

NCPC, pois que sequer se cumprira a ordem de citação. Isso posto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela Requerente, declarando 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, 

VIII, do CPC. Sem custas e sem honorários. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 3 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001636-18.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001636-18.2018.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Sentença. Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada 

por AYMORE, instituição financeira devidamente qualificada, em face de 

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP, igualmente 

qualificado. Antes mesmo da integralização do polo passivo, o Requerente 

pediu a homologação do seu pedido de desistência da ação. É o breve 
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relatório. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a 

homologação do pedido de desistência . Desnecessária, aliás, a intimação 

da Parte exigida pelo art. 485, § 4º, do NCPC, pois que sequer se cumprira 

a ordem de citação. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência 

aduzido pelo Requerente, declarando extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Custas pelo 

Requerente. Sem honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 26 de 

fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000569-47.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERST BERTOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE O 

DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL E RELAÇÃO DE CREDORES PRAZO: 15 DIAS PROCESSO: 

1000569-47.2020.8.11.0051 ESPÉCIE/ASSUNTO: RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL (129). PARTE REQUERENTE: Rodrigo Ferst Bertolin, brasileiro, 

casado, produtor rural, cédula de identidade n. 26783975 SSP/MT, inscrito 

no CPF sob o n. 026.700.689-60, devidamente inscrito na junta comercial 

de Mato Grosso na qualidade de empresário individual, atividade produção 

rural, com CNPJ 28.761.496/0001-35, (RODRIGO F. BERTOLIN – 

AGRICULTURA) com escritório à Avenida Santa Maria, nº 133, Bairro Vale 

do Sol, Campo Verde-MT, CEP 78840-000, e-mail: rfbertolin@hotmail.com. 

ADVOGADO DO REQUERENTE: Pedro Vinicius dos Reis, OAB/MT n. 

17.942 ADMINISTRADOR JUDICIAL: GLÁUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, 

CPF: 690.457.551-49. INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CREDORES e 

EVENTUAIS INTERESSADOS RESUMO DA INICIAL: “Tratam os presentes 

autos de pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL ajuizado por RODRIGO 

FERST BERTOLIN, devidamente qualificado nos autos em epígrafe. Relata, 

que em razão de forte chuva a safra de 2015/2016 na área de cultivo da 

Faz. Vale da Esperança veio a sofrer sérios prejuízos, que se repetiram 

na safra seguinte por motivo contrário, qual seja, falta de chuva, além de 

prejuízos na área da Fazenda Bela Vista, localizada no município de Novo 

Mundo-MT, em razão de embargos por problemas com desmatamento. Por 

essas e outras situações expostas foi gerado um passivo que demonstra 

a crise econômico financeira que coloca em risco a atividade desenvolvida 

pelo requerente, que necessitou se socorrer do instituto da Recuperação 

Judicial para tentar reorganizar não só seu passivo, mas toda cadeia de 

necessidades ligadas a atividade rural, renegociando seu passivo e 

protegendo seu ativo até que possa entrar em acordo para assim se 

manter no mercado e consequentemente se restabelecer no atual cenário 

Com todo o exposto requereu seja deferido o processamento do pedido de 

recuperação judicial em favor dos requerentes, nomeando administrador 

judicial, determinando a dispensa da apresentação de certidões negativas 

para exercício normal das atividades da empresa, suspensão de todas as 

ações e execuções dos credores particulares dos sócios das mesmas, 

que seja ainda determinado aos Cartórios de Protestos da Comarca a 

retirada de seus cadastros de qualquer apontamento em desfavor do 

requerente, bem como que deixem de proceder novas inscrições relativos 

aos créditos constantes nas relações de credores apresentadas, bem 

como que seja direcionada ao Serasa e SPC a mesma ordem, e 

determinando também o impedimento de desfazimento de qualquer bem 

essencial às atividades das empresas, em especial o sobrestamento de 

qualquer ato expropriatório ou que retire da posse o devedor de bens e 

equipamentos essenciais às suas atividades enquanto durar a presente 

ação, requerendo ainda, por fim, seja oficiado à Junta Comercial do Estado 

de Mato Grosso e aos bancos de dados de proteção de crédito 

informando que foi concedido o benefício da recuperação judicial. 

Atribuiu-se à causa o valor de R$ 12.425.077,22 (doze milhões 

quatrocentos e vinte e cinco mil e setenta e sete reais e vinte e dois 

centavos). RESUMO DA DECISÃO: Vistos etc. Rodrigo Ferst Bertolin, 

empresário rural individual, registrado desde 26 de setembro de 2017, 

devidamente qualificado, apresentou pedido de recuperação judicial em 05 

de março de 2020. – Da Qualificação do Requerente: Como se sabe, 

qualquer pessoa, seja ela jurídica ou natural, pode exercer atividade 

empresária, desde que promova sua inscrição no registro público, nos 

termos do art. 967 do NCC: “Art. 967. É obrigatória a inscrição do 

empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva 

sede, antes do início de sua atividade.” Essa inscrição, porém, nada tem a 

ver com o registro da pessoa jurídica. A pessoa natural, para a prática 

regular de atividade empresária, depende apenas de sua inscrição, nos 

termos do art. 967 e 968 do NCC. A pessoa jurídica, por outro lado, 

depende, primeiramente, de sua constituição válida, através do registro de 

seus atos constitutivos no cartório respectivo. Legalmente constituída, 

poderá pleitear a sua inscrição no registro público de empresas mercantis. 

No mesmo sentido, a opinião de Gladston Mamede: “(...) dessa forma, a 

inscrição do empresário individual, embora assinale a existência de uma 

empresa, não assinala a existência de outra pessoa (e, via de 

consequência, de uma personalidade). O empresário é a pessoa natural e, 

vice versa, a pessoa natural é o empresário; distinto, portanto, do que se 

passa com o registro de sociedade mercantil, pois há nesse ato a criação 

de outra pessoa: a pessoa jurídica, distinta da pessoa dos sócios.” (in 

Empresa e Atuação Empresarial, vol. I, São Paulo, Ed. Atlas, 2004, p. 70) 

Não por outro motivo, o Código Civil de 2002, ao arrolar as pessoas 

jurídicas de direito privado, apresenta apenas entes ideais de constituição 

vinculada a registro válido de seus atos constitutivos. Veja: “Art. 44. São 

pessoas jurídicas de direito privado: I - as associações; II - as sociedades; 

III - as fundações; IV - as organizações religiosas; V - os partidos 

políticos. VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada.” Não 

está, entre as entidades arroladas, o cidadão que, para o exercício regular 

de empresa, inscreveu-se no registro público correspondente. Nessa 

situação, como dito, tem-se mera inscrição, no registro de empresa, de 

pessoa física, que, com essa característica, passa a exercer atos de 

empresa, qualificando-se, ele próprio, como empresário. Nesse contexto, 

nada há nos autos a impedir o reconhecimento da condição do Requerente 

como empresário rural. A toda evidência, além de sua inscrição na 

condição de empresário individual datar de mais de dois anos, em recente 

julgado, o Superior Tribunal de Justiça, restabelecendo uma decisão 

proferida por este Juízo nos autos da Recuperação Judicial nº. 

7612-57.2017.811.0051, Id. 133450, assim decidiu:“(...)1. O produtor rural, 

por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo 

ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser 

esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do 

Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao 

empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado 

e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. 

Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas 

espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para 

o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere 

do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito 

constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a 

registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a 

condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já 

para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode 

operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que 

ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, 

empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, 

fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à 

inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o 

produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação 

judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que 

comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade 

rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo 

exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois 

tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. 

Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às 

obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que 

vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na 

recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e 
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ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do 

processamento da recuperação judicial dos recorrentes. (REsp 

1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)”. 

Assim é que, ao final, conclui-se pela pertinência das razões lançadas 

pelo Requerente em sua inicial, no sentido de que realmente se qualificaria 

como empresário rural, devendo, portanto, todos os créditos, constituídos 

ou não antes de sua inscrição, ser submetidos aos efeitos da 

recuperação judicial, só sendo excluídos, por óbvio, aqueles que 

expressamente desprezados pela Lei 11.101/05. Com efeito, sua 

pretensão encontra correspondência no caput do art. 49 da Lei 

11.101/05.“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Ressalta-se, no 

entanto, por pertinência, é que ao se admitir a extensão da recuperação 

judicial a todos os créditos existentes, refere-se apenas àqueles que 

decorram das atividades empresariais do grupo econômico. Como se 

sabe, a proteção que se dá é à empresa, assim considerada a relevante 

atividade organizada, geradora de riquezas e empregos, de maneira que 

só os débitos que com essa finalidade tenham sido gerados é que 

poderão se incluir nesta recuperação judicial. Consequentemente, as 

dívidas pessoais dos empresários rurais, porque geradas em atividade 

desprovida da relevância da empresa, excluem-se do alcance desta ação. 

Assim é que, em resumo, e para todos os fins, na forma do art. 49 da Lei 

11.101/05, sujeitam-se a presente recuperação judicial todos os débitos 

do Recuperando relacionados à atividade empresarial rural, e que já 

existiam à época da inicial, ainda que não vencidos, só sendo excluídos 

aqueles créditos autorizados pela referida lei. – Dos Requisitos do Pedido: 

No que se refere aos requisitos para o pedido de recuperação judicial, 

verifica-se o atendimento suficiente ao disposto no art. 51 da Lei 

11.101/05. Realmente, com a inicial vieram a exposição das causas 

concretas da situação patrimonial do Devedor e das razões da crise da 

empresa; as demonstrações contábeis; a relação dos credores; o rol dos 

empregados; a certidão de regularidade da Junta Comercial e os atos 

constitutivos; a relação dos bens particulares dos sócios; os extratos 

bancários dos Devedores; as certidões de protesto; e a lista das ações 

judiciais de que são partes. Para além disso, não se viu nenhuma das 

hipóteses impeditivas previstas no art. 48 da Lei 11.101/05, corroborando- 

e, assim, as declarações apresentadas pelo Devedor. Tendo sido 

verificada a pertinência do deferimento do pedido de processamento da 

recuperação judicial, passa-se à análise do pedido acautelatório feito pelo 

Devedor. – Da Suspensão dos Efeitos dos Protestos: Dúvida não há da 

pertinência da suspensão da publicidade de eventual protesto de crédito 

sujeito à presente recuperação judicial. Embora a medida de cancelamento 

ou sustação do protesto não seja acolhida unanimemente pela doutrina e 

pela jurisprudência, é de ser admitida ao menos a suspensão da 

publicidade da anotação durante o stay period e, com mais razão, depois 

da homologação do plano. Do contrário, estar-se-ia a negar ao Devedor 

justamente a possibilidade de reestruturação de sua atividade, objetivo 

maior, aliás, do presente feito. Nesse sentido, a opinião da 5ª Câmara Cível 

do TJMT, nos autos do Agravo de Instrumento 116069/2014, de relatoria 

do Exmo. Sr. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha: “É prudente suspender 

os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito em nome 

das empresas e de seus sócios, relativos aos títulos sujeitos a 

recuperação judicial, pois, o prazo de blindagem tem por finalidade 

específica permitir a reestruturação da empresa bem como proporcionar o 

cumprimento do plano de recuperação e dessa forma, a negativação do 

nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria 

legislação.” Entretanto, na exata medida pleiteada pelo Devedor, só contra 

os créditos sujeitos ao futuro plano de recuperação é que se deve impor a 

restrição da publicidade do protesto. A consequência é que caberá ao 

Devedor, diante de eventual apontamento, comprovar a inclusão do crédito 

correspondente na presente recuperação, para só então ser limitada sua 

publicidade. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o processamento da 

recuperação judicial de Rodrigo Ferst Bertolin. NOMEIO, como 

Administradora Judicial, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, já qualificada 

nos autos. INTIME-SE, pois, a Administradora Judicial, na pessoa de sua 

Representante, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, firme o 

termo de compromisso, sob pena de substituição (art. 34 da LRF). No 

mesmo prazo, a Administradora Judicial deverá apresentar sua proposta 

de honorários. Forte no disposto no art. 22, II, ‘a’, da LRF, a Administradora 

Judicial deverá, ainda, apresentar relatório acerca da atual situação do 

Devedor no prazo de 10 (dez) dias úteis. Na forma do art. 52, II, da LRF, 

DETERMINO a dispensa da apresentação de certidões negativas para que 

o Devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder 

Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios. DETERMINO, por ordem do art. 52, III, da LRF, a suspensão de 

todas as ações e execuções ajuizadas em face do Devedor, ainda que na 

qualidade de coobrigados, desde que o crédito correspondente decorra 

de sua atividade empresarial, cabendo-lhe a comunicação aos juízos 

competentes. Os autos das ações afetadas pela presente ordem de 

suspensão deverão permanecer no juízo onde se processam, cabendo ao 

Devedor a informação do sobrestamento aos juízos competentes (art. 52, 

§ 3º, da LRF). Excetuam-se da aludida suspensão as ações referentes às 

hipóteses do art. 6º, §§ 1º, 2º e 7º, e do art. 49, §§ 3º e 4º, ambos da LRF. 

Mas, na forma do art. 49, § 3º, da LRF, fica proibida a venda ou a retirada 

do estabelecimento do Devedor de quaisquer bens de capital que forem 

reconhecidos pelo Juízo da recuperação como essenciais à atividade 

empresarial. Cabe aos Devedores informar, detalhadamente, os créditos 

que, abrangidos pela presente recuperação judicial, forem eventualmente 

apontados a protesto ou anotados em cadastro de maus pagadores, a fim 

de que seja então determinada pontualmente a suspensão da publicidade. 

INDEFIRO, por outro lado, o pedido genérico e abstrato de sobrestamento 

da realização de garantias ou de constrições judiciais, cabendo ao 

Devedor, no caso concreto, justificar e comprovar o dano imposto por tais 

medidas ao prosseguimento de sua atividade empresarial. Como 

consequência lógica da suspensão imposta pelo simples processamento 

da recuperação judicial (art. 6º da LRF), OFICIE-SE às instituições 

financeiras arroladas entre os credores, a fim de que se abstenham de 

promover a retenção de valores atinentes a crédito alcançados pela 

recuperação. Forte no art. 52, IV, da LRF, DETERMINO ao Devedor a 

apresentação das contas demonstrativas mensais de sua atividade, 

durante o período da recuperação judicial, sob pena de destituição de 

seus administradores. COMUNIQUEM-SE, pelo correio, as Fazendas 

Públicas da União, do Estado de Mato Grosso e dos Municípios em que 

atua o Devedor, acerca do processamento do pedido de recuperação 

judicial. No expediente, SOLICITEM-SE informações, das Fazendas do 

Estado de Mato Grosso e dos Municípios, acerca da existência de 

legislação específica a garantir o parcelamento de seus créditos a 

empresários em recuperação judicial. EXPEÇA-SE o edital do art. 52, § 1º, 

da LRF, devidamente instruído do resumo do pedido do devedor e da 

presente decisão; da relação nominal dos credores, com valor atualizado 

do crédito e sua classificação; da advertência para a habilitação de 

créditos ou divergência no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 7º, § 1º, 

da LRF), e para oferecimento de objeção ao plano de recuperação judicial 

em 30 (trinta) dias úteis, contados da apresentação, pela Administradora 

Judicial, da relação dos credores ou da publicação do edital sobre o plano 

de recuperação, o que ocorrer por último. À custa dos Devedores, o edital 

deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (art. 191 

da LRF), no jornal deste Município, bem como, se houver, nos de Novo 

Mundo-MT e Nossa Senhora do Livramento.Nos termos do art. 191, 

parágrafo único, da LRF, as publicações deverão conter a epígrafe “em 

recuperação judicial”. As habilitações e divergências quanto aos créditos 

descritos pelo Devedor deverão ser encaminhadas diretamente à 

Administradora Judicial. O Devedor deverá apresentar o plano de 

recuperação judicial no prazo de 60 (sessenta) dias úteis (art. 53 da LRF). 

Apresentados o plano de recuperação judicial e a nova relação do art. 7º, 

§ 2º, LRF, EXPEÇA-SE, desde logo, edital, para publicação na imprensa 

oficial, à custa do Devedor, para a intimação dos credores, nos termos do 

art. 53, parágrafo único, da LRF, abrindo-se-lhes prazo de 30 (trinta) dias 

úteis para objeções. DEFIRO, o pedido de parcelamento das custas iniciais 

em 06 (seis) vezes mensais, a partir abril. Embora a situação de crise 

esteja mesmo a merecer alguma consideração, fato é que a suspensão da 

exigibilidade dos créditos sujeitos à presente recuperação judicial permitirá 

o pagamento das custas processuais, especialmente na forma parcelada. 

Por fim, forte no art. 52, V, da LRF, ABRA-SE vista dos autos ao ilustre 

Representante do Ministério Público. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências.. RELAÇÃO DE CREDORES DO DEVEDOR 

RODRIGO FERST BERTOLIN: CREDORES COM GARANTIA REAL: Banco 

John Deere S.A., R$ 2.182.050,18; Banco John Deere S.A., R$ 

431.757,93; Banco John Deere S.A., R$ 1.364.458,15; Banco John Deere 

S.A., R$ 635.664,58; Banco John Deere S.A., R$ 497.169,37. CREDORES 

QUIROGRAFÁRIOS: Agro Amazônia Produtos Agropecuários, R$ 

637.996,95; Sinagro Produtos Agropecuários S.A, R$ 2.245.396,80; Banco 

do Brasil S.A., R$ 769.544,54; Santiago comércio de máquinas agrícolas 
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LTDA., R$ 12.741,85; Iguaçu Máquinas Agrícolas, R$ 120.819,45; Analys 

Agricultura de Precisão, R$ 297.519,81; Roque Agrícola, R$ 250.141,50; 

Leonardo Rodrigues de Mendonça, R$ 788.401,26; R. Megrela Serviços 

Agrícolas, R$ 212.620,28; Borracharia Campo Verde LTDA, R$ 13.491,35; 

Real Securitizadora de Crédito, R$ 1.405.348,54; Verde Agrícola, R$ 

282.438,67; Monte Sinai Contabilidade, R$ 22.500,00; Eder Marcos 

Dagostin, R$ 204.914,16. CREDORES TRABALHISTAS: Marlon Mochnacz 

Martinello, R$ 18.942,60; Marco Antonio da Silva, R$ 17.764,96; Sandro 

Eloir Metz, R$ 4.977,49; Valdir Fabris, R$ 8.416,80. ADVERTÊNCIAS: Ficam 

intimados os credores e terceiros dos prazos previstos no artigo 7º, § 1º, 

da lei nº 11.101/05 (15 dias), para apresentação de habilitações de crédito 

a serem entregues ao administrador judicial, e ainda para que, querendo, 

apresentem objeção ao plano de recuperação a ser apresentado nos 

termos do art. 55 desta lei. Ficam ainda intimados os credores e terceiros 

de que foi nomeada como Administradora Judicial a Sra. Gláucia 

Albuquerque Brasil, Telefones: (66) 3302-7472 e 3022-1626, 

www.gabrasil.adv.br – e-mail glaucia@gabrasil.adv.br, com escritórios na 

Avenida Manoel Genildo de Araújo, Q. 18, Lote 14 e 15, Sala 04, Bairro: 

Campo Real II, CEP 78.840-000 - Campo Verde-MT, e na Rua Domingues de 

Lima, n. 963, Vila Aurora I, Ed. Multilucro, Piso Superior, sala 01, CEP 

78.740-026 - Rondonópolis-MT, onde os documentos da recuperanda 

podem ser consultados. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu Gilberto Alencar da Silva Pereira, Gestor Judiciário, digitei. CAMPO 

VERDE, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108471 Nr: 1981-69.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bizari Transportes Rodoviários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:MT/18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte REQUERENTE, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimentoda TAXA JUDICIÁRIA no importe de 

R$ 1.329,41(mil, trezentos e vinte e nove reais, quarenta e um centavos), 

a qual foi condenado nos termos da r. sentença Ref 35. Fica ciente de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136714 Nr: 9144-66.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WM Transportes Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira Chaves Júnior, Valéria 

Zacarias Gomes Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dê prosseguimento à presente execução, requerendo o que entender de 

direito, especialmente indicando o local onde o veículo possa ser 

localizado, a fim de ultimar a penhora e remoção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26305 Nr: 406-70.2009.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Ruiz Salinas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda, Unimed Seguros Saúde 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOSIMAR SOUZA DE BRITO - 

OAB:87083, SANDRO AUGUSTO LENZ DOTTO - OAB:35500/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, Edir Braga Júnior - OAB:4735/MT, João 

Roberto Ziliani - OAB:644-MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os Autos para a Intimação 

da parte Autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

quanto aos embargos acostado nas fls 205/207.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103437 Nr: 540-53.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Fernando Silva Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os Autos para a Intimação 

das Partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto 

ao retorno dos autos à 1ª Instância.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116336 Nr: 5405-22.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Gonçalves Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 
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Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVANDRO GONÇALVES ROCHA, Cpf: 

78821770168, Rg: 1.069.471-4, Filiação: Carmelita Gonçalves Rocha e 

Daniel Abraão Rocha, data de nascimento: 08/08/1977, brasileiro(a), 

natural de Dourados-MS, convivente, construtor civil, Telefone 99080725. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de EVANDRO GONÇALVES 

ROCHA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de débitos 

tributários, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

5831/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/11/2012

 - Valor Total: R$ 17.877,42 - Valor Atualizado: R$ 16.252,20 - Valor 

Honorários: R$ 1.625,22

Despacho/Decisão: Execução FiscalDespacho.Vistos etc.A fim de 

prestigiar a citação pessoal da parte Executada, SOLICITEM-SE, pelos 

Sistemas INFOJUD e SIEL, informações acerca do atual endereço da 

Parte.Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário à citação da parte 

Executada, observando-se as advertências consignadas na decisão 

inicial.Do contrário, se impossível a localização das Partes, DEFIRO, desde 

logo, a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 

8º da Lei 6.830/80. Nessa hipótese, esgotado o prazo sem manifestação, 

ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria do Estado, a fim de que 

indiquem bens disponíveis da parte Executada, sob pena de suspensão do 

feito.Por fim, POSTERGO para depois da penhora a nomeação de Curador 

à parte Executada. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 17 de fevereiro de 2020.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 16 de março de 2020

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117543 Nr: 6128-41.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Gonçalves de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayara Bendô Lechuga 

Goulart - OAB:20191/A

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os Autos para a Intimação 

das Partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto 

ao retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118317 Nr: 397-30.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Giannetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE FERNANDES AQUINO - 

OAB:19580/O, Stephanea Luccia Giannetta Lehnen - OAB:24844/O

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os Autos para a Intimação 

da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto ao embargos apresentado na Ref:82.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123515 Nr: 2672-49.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA BARBOSA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE ASSIS MOURA - 

OAB:303358, PAQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS - OAB:4.752/SP

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 293,33 (duzentos e noventa e três reais, trinta e três centavos) a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença da ref. 31. Este valor 

deverá ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 211,11 (duzentos e 

onze reais e onze centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$ 

82,22(oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) para fins de TAXA 

JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção 

"Custas e Taxas Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Verde se for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for 

processo virtual, para a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição do nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA 

ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 

5.º da CNG-TJMT.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139065 Nr: 10399-59.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Martins Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO MARTINS NETO, Cpf: 

91245583115. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de MARCELO MARTINS NETO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de débito tributário, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6702/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 4.198,68 - Valor Atualizado: R$ 3.816,98 - Valor 

Honorários: R$ 381,70
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139065.811.0051Execução FiscalDespacho.Vistos etc.Cite-se a Parte 

executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e encargos 

indicados na petição inicial ou garanta a execução.Não pago o débito, nem 

garantida a execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens da 

Parte devedora, procedendo desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do auto de penhora.A penhora de bem imóvel deverá ser 

averbada na matrícula correspondente, independentemente do pagamento 

de custas, na forma do art. 7º, IV, da LEF, sendo devidamente informada a 

eventual cônjuge.Garantido o Juízo, poderá a Parte oferecer embargos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.Fixo 

honorários advocatícios provisórios em 10% do valor final da conta, 

reduzidos pela metade em caso de pronto pagamento, na forma do art. 

827, § 1º, do NCPC, combinado com art. 1º, parte final, da LEF.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 12 

de março de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 16 de março de 2020

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135125 Nr: 8396-34.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Moreira Lima, Domingos Denti, Vilmar Lorenzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Águas de Campo 

Verde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:24045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os Autos para a Intimação 

das Partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto 

ao laudo pericial acostado nos autos na Ref: 105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132043 Nr: 6918-88.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclides de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Decido. Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos 

aduzidos na inicial, mantendo incólumes as obrigações expressamente 

assumidas pelo Requerente perante o Requerido. CONDENO o Requerido 

ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados em R$ 10.000,00. Certificado o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE o pedido de cumprimento de sentença por qualquer dos 

interessados. Não havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) 

dias, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 17 de março de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001274-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELOISA FERNANDES DA COSTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 5 (cinco) dias, o feito será 

arquivado. Campo Verde-MT, 17 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001803-98.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIANO AGROPECUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

JULIANE CACIA LONGEN OAB - MT24988/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FERREIRA CICILIATO (EXECUTADO)

PEDRO CICILIATO NETO (EXECUTADO)

MAURO CICILIATO (EXECUTADO)

LUCIENE FERREIRA CICILIATO (EXECUTADO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para que se manifeste acerca das correspondências 

de citação devolvidas id. 27846617, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento. Campo Verde-MT, 17 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000641-05.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEINKE & CIA LTDA (EXECUTADO)

HERLAN ROGERIO MEINKE (EXECUTADO)

IVANIA DA COSTA CONCEICAO (EXECUTADO)

HELIO AFONSO MEINKE (EXECUTADO)

CLAUDIA REJANE BORN MEINKE (EXECUTADO)

HELIODOR MEINKE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMO A PARTE EXECUTADA, na pessoa de seu procurador, 

para tomar ciência do Termo de Penhora expedido nos autos - ID 

30411449, referente ao seguinte bem imóvel: "uma área de terras 

georreferenciada contendo 599,5820 has (quinhentos e noventa e nove 

hectares, cinquenta e oito ares e vinte centiares), desmembrada de uma 

área maior contendo 2.497,5747 has, denominada “FAZENDA SANTA 

AMÉLIA”, objeto da matrícula nº 12.106, fl. 006, data de 14/12/2015, Livro 

2-BC, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dom Aquino-MT, 

localizada no município e Comarca de Dom Aquino-MT, de propriedade do 

executado Heliodor Meinke e sua esposa Helenita Orlanda Meinke", para, 

querendo, manifestar-se nos autos no prazo de 15 (quinze) dias. CAMPO 

VERDE, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001873-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICO MATSUI (EXECUTADO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 
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procurador(a), para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça id. 22930231, ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Campo Verde-MT, 17 de 

março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001866-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELITO BARRACHI MARZINOTTI (EXECUTADO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça id. 22931393, ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Campo Verde-MT, 17 de 

março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002001-72.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. P. D. C. (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça id. 24091459, devendo ainda efetuar o 

pagamento da complementação da diligência do Oficial de Justiça no valor 

de R$ 212,70, cuja guia poderá ser emitida no endereço eletrônico: 

https://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, comprovando 

nos autos o respectivo pagamento. INTIMO, ainda, para que se manifeste, 

em 10 (dez) dias, sobre a possibilidade de conversão da ação de busca e 

apreensão em execução, consoante preconiza o artigo 4º do Decreto Lei 

nº 911/69, ou requeira o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Campo Verde-MT, 17 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001915-67.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO ROSA DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que decorreu o prazo de suspensão solicitado na 

petição id. 24435738. Que INTIMO a parte requerente, na pessoa de 

seu(ua,s) procurador(a, es), para impulsionar o feito no prazo de 5 (cinco) 

dias, se manifestando acerca da certidão do oficial de justiça id. 

23991934, ou requeira o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Campo Verde-MT, 17 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002688-49.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DIEGO SANTANA REIGO (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça id. 25085041, ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Campo Verde-MT, 17 de março 

de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001140-52.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPUS COMMODITIES EIRELI - ME (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que decorreu o prazo para a parte executada 

efetuar o pagamento da dívida. Que INTIMO a parte credora, na pessoa de 

seu(ua) procurador(a), para que impulsione o feito no prazo de 5 (cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. 

Campo Verde-MT, 17 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002760-02.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID DE OLIVEIRA FELIZARDO (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para juntar aos autos o acordo mencionado na petição 

id. 29031799, no prazo de 5 (cinco) dias, ou requeira o que entender de 

direito, sob pena de extinção. Campo Verde-MT, 17 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026897-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLECIANA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça id. 26685771, ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Campo Verde-MT, 17 de março 

de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143173 Nr: 1842-49.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osias Alves Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Derze Vilalba 

Carneiro - OAB:17563/O

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, ficam 

INTIMADAS as partes REQUERENTE e REQUERIDA, na pessoa de seus 
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ADVOGADOS, para que efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 630,19 (seiscentos 

e trinta reais e dezoneve centavos), os quais foram condenados nos 

termos da r. sentença de fls. 16. Este valor deverá ser pago de FORMA 

SEPARADA, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$ 216,79 (duzentos e 

dezesseis reais e setenta e nove centavos) para fins de TAXA 

JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção 

"Custas e Taxas Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Verde se for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for 

processo virtual, para a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição do nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA 

ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 

5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911 Nr: 2046-84.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ayrton Dias da Motta, Ionne da Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Natal Giaretta - 

OAB:PR/18.736, Giovane Moisés Marques dos Santos - OAB:9.647-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Alécio Tamiozzo - 

OAB:6717/MS

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

providenciar o seu preparo e distribuição na Comarca de Chapada dos 

Guimarães - MT, ou promova o recolhimento das custas de distribuição, 

nos termos do artigo 389 da CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98528 Nr: 3593-76.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Gomes Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:SC/8.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que o presente feito está inserido na META 2 do CNJ; que, o 

Exequente tem reiteradamente feito pedido de buscas de endereço do 

Requerido (ref. 83 e 105), cujos resultados restaram infrutíferos (ref. 85); 

que, INTIMO a parte REQUERENTE, na pessoa de seu procurador, para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo medidas 

concretas, especialmente, se for o caso, pedir a conversão em execução 

por quantia certa, conforme legislação específica, sob pena de extinção e 

arquivamento. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91159 Nr: 1094-22.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildásio Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gessiane Pinesso Biff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ariones Pimpinati 

Júnior - OAB:6145-B

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do feito; INTIMO a parte 

autora para impulsionar o feito requerendo o que entender de direito no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93753 Nr: 1942-09.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreya Ferreira dos Santos, Andreya Ferreira dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Dirceu Pinhatti Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:18892, Fábio Prandine Moleiro - OAB:14.911-B/MT, Ronaldo 

Cesário da Silva - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 Certifico que, INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal de Justiça, e, nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, 

os autos serão encaminhados ao arquivo. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105617 Nr: 1087-93.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produzir Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. R. de Queiroz Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Rafael da Silva Taveira - 

OAB:15471, JAYME DA SILVA NEVES NETO - OAB:11484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055

 Certifico que a certidão de ref. 100 foi expedida por equívoco na análise 

dos autos. Que, em atenção à deliberação constante do Termo de 

Audiência anexado à ref. 71, item III, e, tendo em vista a juntada da carta 

precatória, INTIMO as partes para apresentação de alegações finais no 

prazo legal e de forma sucessiva, conforme determinado: "... INTIMEM-SE 

às partes para apresentação de suas alegações finais, no prazo legal e 

de forma sucessiva, independente de nova intimação, a iniciar pela parte 

autora IV) Com a juntada das alegações das partes, FAÇAM-ME os autos 

conclusos para prolação de sentença ..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120090 Nr: 1192-36.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Epifanio Roberto Blanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comil - Silos e Secadores Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ederson Santos Neves - 

OAB:18174/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Tavares Lois - 

OAB:26245

 INTIMO a parte autora para, querendo, manifestar-se acerca dos 

embargos de declaração juntados à ref. 115, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143173 Nr: 1842-49.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osias Alves Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Derze Vilalba 

Carneiro - OAB:17563/O

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, ficam 

INTIMADAS as partes REQUERENTE e REQUERIDA, na pessoa de seus 

ADVOGADOS, para que efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 642,54 (seiscentos 

e quarenta e dois reais, cinquenta e quatro),no montante de 50% para 

cada parte, os quais foram condenados nos termos da r. sentença de fls. 

16. Este valor deverá ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 413,40 
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(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento de 

CUSTAS e R$ 216,79 (duzentos e dezesseis reais e setenta e nove 

centavos) para fins de TAXA JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129245 Nr: 5345-15.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Cardoso Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Velasques Amaral - 

OAB:13598/MT, Taylise Catarina Rogério Seixas - OAB:15483-A

 Certifico que, por orientação, tendo em vista que apenas a parte autora 

foi intimada para apresentar alegações finais, conforme publicação no DJE 

nº 10460, em 26.03.19, porém deixou decorrer o prazo e nada manifestou. 

INTIMO o REQUERIDO para apresentar alegações finais, conforme 

determinado na parte final da decisão de ref. 38. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131602 Nr: 6631-28.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, José Ercilio de Oliveira - OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, Finocchio & Ustra Sociedade 

de Advogados - OAB:SP/7.622

 Certifico que, por orientação, tendo em vista o tempo decorrido, INTIMO a 

parte exequente para manifestar o que entender de dirieto, no prazo legal. 

É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 173537 Nr: 748-95.2020.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Gomes de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA LIGIA DE LIMA GOMES 

- OAB:49810

 INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação feito pelo Acusado ANDRÉ 

GOMES DE BRITO.AGUARDE-SE a apresentação da resposta à acusação. 

Após, voltem os autos conclusos.Cientifique-se o Ministério Público e o 

Advogado constituído pelo indiciado, via DJE.Aguarde-se a conclusão do 

inquérito policial.Cumpra-se, com urgência.Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde /MT, 12 de março de 

2020.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-07.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GOMES DA SILVA FRERES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000798-07.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:AMANDA 

GOMES DA SILVA FRERES ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDO DA SILVA PEREIRA POLO PASSIVO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001143-75.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY JOICE SILVA DOCKHORN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS BATTISTI OAB - MT0017995A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001143-75.2017.811.0051 Polo Ativo: MARLY JOICE SILVA DOCKHORN 

Polo Passivo: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA Vistos em 

correição. Cuidam-se de embargos de declaração manejados por DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA, alegando, em suma, que a sentença 

incorreu em omissão, afirmando a impossibilidade de cumprimento da 

liminar, bem como a reconsideração da decisão proferida. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem finalidade 

específica, expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95: 

Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso posto à 

liça, aduz a parte embargante que há omissão quanto analise do 

documento de negociação juntado na defesa, alegando a impossibilidade 

do cumprimento da liminar, bem como requerendo a reconsideração da 

decisão proferida. Neste passo, a omissão arguida não tem nenhuma 

pertinência, pois o que na verdade busca o embargante é adequar a 

decisão aos seus interesses. Analisando os autos, extrai-se que não 

restou demonstrado em sua defesa a licitude de suas condutas, ocasião 

em que os documento anexo a defesa foram objetos de analise, os quais 

afastam a hipótese de omissão. Por outro lado, verifica-se que o instituo 

processual utilizado pela Embargante não é a via adequada para rediscutir 

matéria de mérito que foi definitivamente sentenciada, ocasião em que não 

há como acolher a pretensão da Embargante em razão de inexistir 

hipótese determinante dos artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de 

Processo Civil. Em não havendo obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida a ser sanada, os embargos não merecem acolhimento. Nesse 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. 

INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O 

REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO POETA 

ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC. NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SERVEM PARA REDISCUTIR O 

MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR OU REFORÇAR OS 
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FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE 

LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O 

JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS 

ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC QUE 

NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS CHAMADOS EMBARGOS COM FINS 

DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO 

ART.535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, 

JULGADO EM 20/06/2003). Posto isso, e por tudo mais que consta dos 

autos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez que não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. REABRO o prazo para 

interposição de recurso, nos termos da lei. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 18 de fevereiro de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010587-81.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEILA GALLE EBELING OAB - MT0008556A-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 8010587-81.2015.8.11.0051 Execução Sentença. Vistos etc. 

A Executada Vale Produtos Agrícolas Ltda, manejou exceção 

pré-executividade, aduzindo, em síntese, a falta de exigibilidade dos títulos 

extrajudiciais, em virtude de terem sido canceladas pelo próprio sacado, 

trazendo os documentos pertinentes. O Exequente, intimado, manteve-se 

inerte. É o relato. Fundamento. Desde logo, entendo pelo acolhimento da 

exceção pré-executividade apresentada pela Executada. Segundo a 

Executada, os títulos em execução são inexigíveis, tendo em vista que não 

foram emitidos pelo correntista, uma vez que as cártulas ora executadas 

foram roubadas diretamente do malote da transportadora contratada pela 

Cooperativa de Crédito Sicredi, fato ocorrido em 12.09.2012. A Executada 

assevera que uma das cártulas que embasaram a execução quando 

apresentada ao sacado foi devolvida pelo motivo 25, que significa que foi 

cancelada pelo impedimento ao pagamento. Compulsando os autos, 

observa-se que os cheques em execução foram emitidos em 24.12.2014, 

sendo que uma das cártulas, a de nº 000125, no verso consta carimbo de 

devolução pelo banco sacado pelo motivo 25 (cancelamento de talonário 

pelo participante destinatário). Já o cheque nº 00124, não apresenta 

indícios de que tenha sido apresentado ao banco sacado para pagamento. 

In casu, a fim de comprovar suas alegações, a Exequente trouxe aos 

autos o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Cuiabá 

– MT, informando sobre o roubo do material transportado no veículo da 

empresa que prestava serviços para a Cooperativa Sicredi, fato ocorrido 

na data de 12.09.2012. A par disso, a Executada trouxe o comunicado da 

Cooperativa Sicredi sobre o sinistro envolvendo material do banco e 

orientações sobre a sustação pelo motivo 25. Por fim, quanto alegada 

incompatibilidade das assinaturas, verifica-se que as assinaturas 

constantes nas cártulas e no contrato social apresentado nos autos são 

visivelmente diferentes, deixando evidente que os cheques não foram 

preenchidos pelo próprio emitente. Portanto, esses fatos conferem 

certeza às alegações da Executada. Nessa trilha, muito embora o cheque 

seja título autônomo de natureza não causal, e, portanto, exigível 

independentemente da causa debendi, a causa do título precisa ser 

legítima. No caso em tela, percebe-se a inexigibilidade dos cheques, visto 

que foram roubadas e não foram sequer emitidas pela Executada. Desta 

forma, a extinção da execução é medida de rigor. Pelo exposto, ACOLHO 

as razões lançadas na exceção de pré-executividade para reconhecer a 

inexequibilidade dos títulos executivos, em razão de não terem sido 

emitidos pela Executada e, consequentemente, JULGO EXTINTA a 

presente execução. Torno sem efeito a penhora dos bens da Executada 

(ID 15728515), devendo os mesmos ser entregues à proprietária, 

liberando o depositário do encargo. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, dando-se baixa e anotações de estilo. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 20 de fevereiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001464-42.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON SOARES DO ROSARIO 99210223187 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO EDUCADORA NOVA GERACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto OAB - MT0013150A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Intimo a parte requerida, na 

pessoa de seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 08/06/2020 ás 14h40, na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT com as advertências de praxe. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003726-62.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora, para, no prazo legal, indicar o endereço atualizado da parte 

requerida, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-89.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000799-89.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ALCIDES RIBEIRO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-74.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TRINDADE SILVERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000800-74.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:CRISTIANE 

TRINDADE SILVERIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 
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qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 17 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003098-73.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIDE FERREIRA COSTA VIEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na 

pessoa de seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 02/06/2020, ás 16h20 na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003081-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL DOMINGOS PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na 

pessoa de seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 15/06/2020, ás 10h20 na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-44.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HOUNIVALDO CLEMENTINO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000802-44.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:HOUNIVALDO 

CLEMENTINO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEMERCIO 

LUIZ GUENO POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-66.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA FERNANDES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000807-66.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:RENATA 

FERNANDES DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000329-63.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROSA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CLÁUDIO FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1000329-63.2017.8.11.0051 Execução de título judicial Despacho. Vistos 

etc. Oficie-se na forma requerida pela Exequente na petição de ID 

15343229, observando-se a qualificação dos veículos consoante os 

documentos de ID 5017162 – p. 1 e 2. Ressalto que eventuais despesas 

para a transferência dos veículos ficarão sob a responsabilidade da 

Exequente. No mais, intime-se o Curador do Executado para que se 

manifeste a cobrança da multa diária, conforme cálculo apresentado pela 

Exequente ID 15343236, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 22 de agosto de 2019. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011222-62.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISELINA PEREIRA MUNDIM (REQUERENTE)

JULIANA CRISTINA PEREIRA MUNDIM (INTERESSADO)

LEIDIANE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA (INTERESSADO)

JACKELINE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SANTOS TORJI AMBROZIO OAB - SP0277430A 

(ADVOGADO(A))

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 

8011222-62.2015.8.11.0051 REQUERENTE: ISELINA PEREIRA MUNDIM 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização por Negativação indevida ajuizada por Iselina Pereira Mundim 

em face do Banco Bradesco S.A. Compulsando os autos, observa-se 

neste feito situação semelhante aos autos nº 8011223-47.2015.8.11.0051. 

Desta forma, considerando a situação peculiar que acontece nos dois 

processos, tenho que se mostra pertinente tentar uma conciliação entre 

as partes. Assim, REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca para realização de audiência de 

tentativa de conciliação, a ser oportunamente designada. Anoto que a 

audiência deverá ser marcada para a mesma data a ser designada nos 

autos nº 8011223-47.2015.8.11.0051. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 24 de 
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maio de 2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juiz de Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Intimação

Certidão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000430-98.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

TITO MENDONCA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA SANTOS NIELSEN OAB - GO42790 (ADVOGADO(A))

MARINA ROSA DA SILVA OAB - MT23939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARDOSO DOS ANJOS NETTO (REU)

 

Certifico para os devidos fins que, INTIMO Vossa Senhoria, na pessoa de 

seu procurador para no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o recolhimento 

das custas judiciais no valor de R$ 20.345,07 , ( vinte mil trezentos e 

quarenta e cinco reais e sete centavos), sendo que o valor de R$ 

10.346,87 (dez mil trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete 

centavos) , referente a Custas Judiciais e R$ 9.998,20 (nove mil 

novecentos e noventa e oito reais e vinte centavos) , referente a Taxa 

Judiciária, conforme a r. sentença/despacho/decisão nos autos do 

processo, sob pena de inscrição do nome e CPF junto à dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. A guia poderá ser emitida através do sítio: arrecadacao - 

Custas e Taxas finais remanescentes, e posteriormente protocolada no 

Fórum da Comarca de Canarana-MT. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir da disponibilização no DJE. 2. Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciária, implicará na restrição de vosso NOME e 

CPF junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial.

Certidão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000444-82.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RONCADOR EIRELI (REU)

Outros Interessados:

DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS11640-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico para os devidos fins que, INTIMO Vossa Senhoria como parte 

Requerente, na pessoa de seu procurador para no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas judiciais no valor de R$ 506,24 , ( 

quinhentos e seis reais e vinte e quatro centavos), sendo que o valor de 

R$ 319,39 ( trezentos e dezenove reais e trinta e nove centavos) , 

referente a Custas Judiciais e R$ 186,85 ( cento e oitenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) , referente a Taxa Judiciária, conforme a r. 

sentença/despacho/decisão nos autos do processo, sob pena de 

inscrição do nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. A guia poderá ser 

emitida através do sítio: arrecadacao - Custas e Taxas finais 

remanescentes, e posteriormente protocolada no Fórum da Comarca de 

Canarana-MT. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir da 

Públicação no DJE. 2. Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciária, implicará na 

restrição de vosso NOME e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial.

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 16636 Nr: 2343-55.2007.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Cappellaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568/B

 Vistos etc.DECIDO.Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus 

incisos, é possível a oposição de embargos de declaração quando na 

decisão houver contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de 

erro material.Da leitura da decisão embargada não se observa a existência 

de omissão, contradição ou obscuridade.Isso porque as alegações do 

Embargante não condizem com a realidade processual estampada nos 

autos, o qual entendo ser meramente protelatórios, nos termos do artigo 

1006 § 2º do CPC/2015. Em análise à decisão proferida nos autos do 

recurso de apelação (fls. 282/285), verifica-se do acordão que o relator 

consignou o seguinte: " Por derradeiro, há que ser mantida a condenação 

relativa aos honorários advocatícios, eis que arbitrados em valor 

compatível com o trabalho realizado e a natureza da causa, consoante 

apreciação equitativa do juiz, nos termos do disposto no art. 20, § 4º do 

Código de Processo Civil." (fl. 283-verso e 284). Por fim, fora dado parcial 

provimento ao apelo para facultar a realização de perícia. Outrossim, 

vê-se ainda que o acordão transitou em julgado em 24.03.2015, conforme 

certidão de fls. 288.Desta forma, razão não assiste ao embargado, uma 

vez que foi mantida a verba honorária. Ausentes tais elementos, 

elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inviável a 

manifestação de inconformismo veiculada sob a forma desses pretensos 

vícios.Sem prejuízo, com fundamento no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, REJEITO os Embargos de Declaração ante a inexistência de 

omissão, contradição ou obscuridade na sentença.No mais, cumpra-se a 

decisão de fls. 486. INTIME-SE.P.R.I.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 56801 Nr: 2351-17.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEAMINA SANTOS PIMENTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Canarana - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO em 

face da sentença proferida às fls. 125/126.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade, omissão ou para correção de erro material.

Contudo a discussão quanto a fundamentação da sentença os embargos 

declaratórios não se prestam a veicular insatisfações quanto ao conteúdo 

da decisão embargada. Não são via processual para reexame do decidido 

ou dos elementos e provas dos autos. Têm a sua finalidade direcionada e 

limitam-se a corrigir defeitos inerentes à decisão embargada. Visando 

aperfeiçoá-la, sanando obscuridade, contradição ou omissão porventura 

existentes.

Ausentes tais elementos, elencados no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, inviável a manifestação de inconformismo veiculada sob a 

forma desses pretensos vícios.

Por derradeiro, se a parte embargante objetiva o reexame do decidido, não 

será pela via estreita dos embargos declaratórios que se há de modificar o 

julgado, e sim pela via recursal própria.

Posto isso, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

REJEITO os Embargos de Declaração ante a inexistência de omissão, 

contradição ou obscuridade na sentença.

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

INTIME-SE.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 78024 Nr: 3486-59.2019.811.0029

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUNIOR CESAR BARBOSA DE SALES, 

Cpf: 04076314107, Rg: 16979001, Filiação: Rosineide Barbosa da Silva e 

Francisco Serafim de Sales, data de nascimento: 13/04/1989, brasileiro(a), 

natural de Canarana-MT, solteiro(a), operador de cerâmica/olaria. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra IVANEIDE 

CANDIDA DE LIMA em face de JUNIOR CESAR BARBOSA DE 

SALES.Instado a manifestar-se o Ministério Público opinou pela revogação 

das medidas e consequentemente extinção do feito, fls. 30. Vieram os 

autos conclusos.De fato o processo deve ser extinto, mormente em se 

tratando de prolongada inércia da parte autora. Veja-se que a mesma 

intimada, não deu andamento no processo e o feito encontra-se 

abandonado, sendo que a interessada mudou de residência e não 

informou ao juízo, e nem compareceu nos autos.Ante o exposto, com 

fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por desistência da parte 

Requerente. Sem custas.Transitada em julgado, certifique-se o necessário 

e arquive-se.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Avenilce Ferla Lorenzi, 

digitei.

Canarana, 13 de março de 2020

Maria Amelia Dedone Costa Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78239 Nr: 3667-60.2019.811.0029

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEITON DOS SANTOS MIRANDA, Cpf: 

06601015130, Rg: 24093815, Filiação: Luzia Ferreira dos Santos e Rene 

Correia Miranda, data de nascimento: 24/09/1996, brasileiro(a), natural de 

Tangará da Serra-MT, solteiro(a), guia-turístico p. auto xingú/piloteiro, 

Telefone (66) 9.9656-4206. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.Tratam-se os presente autos de pedido de medidas 

protetivas de urgência requeridas por ANDRESSA NAIANE DE ALMEIDA 

GOMES em razão de atos praticados, em tese, por CLEITON DOS SANTOS 

MIRANDA.O pedido em questão baseou-se no crime de ameaça e violência 

doméstica, com as implicações da Lei n.º 11.340/06 e fora pleiteado pela 

vítima diretamente na presença da autoridade policial, que encaminhou o 

referido expediente até esta unidade judiciária. As medidas foram 

deferidas às fls. 11/13.O agressor e a vítima foram intimados da decisão 

às fls. 13/14.Em certidão (fls. 20), a vítima informou a necessidade da 

manutenção das medidas protetivas deferidas.Vieram-me os autos 

conclusos.É o breve relatório. Passo à decisão.A Lei 11.340/06 foi editada 

com a clara intenção de reduzir os índices de violência contra mulheres, 

exercida pelos seus próprios companheiros, apresentando um caráter 

cautelar singular.Ciente o legislador que a violência de referida natureza 

reveste-se de contornos extremamente peculiares quando comparadas às 

demais espécies de violência, previu ele uma série de medidas, a qual 

nomeou de medidas protetivas de urgência, cuja intenção é a clara 

vontade de retirar – ou ao menos diminuir - uma situação de violência de 

gênero. O caput do artigo 22 do referido diploma legal asseverou 

que:Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em 

conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, 

entre outras (…). Percebe-se pela leitura do referido dispositivo que a lei 

permitiu a emissão de um decreto judicial concedendo à vítima medidas 

protetivas quando “constatada a prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher”. Numa leitura a contrário sensu do citado dispositivo, 

verifica-se que não há a possibilidade de concessão das medidas acaso 

ausente a prática de anterior violência. Não há, a nosso ver, no 

ordenamento protetivo em apreço, a possibilidade de concessão de 

medidas protetivas sem que haja, anteriormente, a prática de uma 

violência, seja ela consumada ou tentada, efetiva ou virtual. As medidas 

cautelares de natureza penal têm certas características que as diferem 

das cautelares de natureza civil. Enquanto estas têm como finalidade 

assegurar o processo de conhecimento ou o processo de execução, 

aquelas têm, além da referida finalidade, outras decorrentes do próprio 

caráter do processo penal.As cautelares de natureza penal, 

obrigatoriamente atreladas a um processo de natureza criminal, podem ser 

tanto direcionadas à conveniência da instrução criminal, garantia da 

aplicação da lei penal, monitoramento do indivíduo objeto do processo, 

dentre outros (cautelares de cunho similar ao processo civil – pois visam a 

garantia do processo) quanto também para a garantia da ordem pública, 

da ordem econômica, da segurança e integridade física, emocional, 

sexual, moral e patrimonial da vítima, estas de natureza social. As 

cautelares que aqui tratamos como de natureza social não tem como 

escopo principal a garantia da efetividade do processo, mas sim a 

segurança de determinadas situações, seja em relação à vítima, à 

sociedade ou ao ordenamento econômico.O próprio Código de Processo 

Penal, bem como a Lei n.º 11.340/06 foram, a nosso ver, intencionalmente, 

silentes quanto ao processamento integral das medidas cautelares. A 

cautelar no presente processo tem como objeto a concessão de medidas 

protetivas de urgência, com fulcro no artigo 22 e seguintes da Lei Maria da 

Penha. Considera-se alcançada a solução do litígio com a concessão ou 

não das medidas protetivas que se fundamenta única no respectivo pleito, 

restando à extinção do processo com o julgamento do mérito.Assim, 

denota-se que efetivamente a presente medida serviu para resguardar a 

vítima. De outro lado, importante salientar, que as medidas protetivas 

previstas na Lei nº 11.340/06 possuem natureza satisfativa, 

encerrando-se por si mesmas e por sua natureza, a finalidade desejada. 

Ademais, ressalto que a satisfatividade em relação ao objeto da presente 

ação cautelar foi alcançada, sendo, pois, a sua extinção medida que se 

impõe, ressalvando que a decisão ora proferida não faz coisa julgada 

material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram 

relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis 

de modificações em sua situação de fato e de direito (CPC, artigo 471, 

inciso I, e artigo 810).Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA formulado pela 

ofendida e, por conseguinte, confirmo a decisão liminar, DECLARANDO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Ressalto que as 

medidas protetivas devem vigorar por mais 06 (seis) meses. Decorrido o 

prazo, sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo. Sem custas 

nos termos do artigo 28 da Lei n.º 11.340/06 c/c a Lei 1.060/50.Após a 

juntada, e estando o processamento do inquérito policial já afeto a este 

juízo, determino a extração, mediante traslado, de cópia da decisão 

concessiva das medidas protetivas de urgência para os autos principais. 

Transitada esta em julgado e efetivado o traslado arquive-se os autos com 

as devidas baixas e anotações. Dou esta por publicada com a inserção no 

sistema informatizado APOLO/TJMT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Avenilce Ferla Lorenzi, 

digitei.

Canarana, 13 de março de 2020

Maria Amelia Dedone Costa Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 58337 Nr: 3089-05.2016.811.0029
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jociara Brandini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz Silva Bensi - 

OAB:24897/0 -MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A MT

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS 

INICIAIS, o que faço nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 

a)DECLARAR a legalidade das cláusulas contratuais pactuadas. 

b)LIMITAR os descontos em conta corrente em, no máximo, 30% dos 

rendimentos líquidos da autora.Com supedâneo nos princípios da 

causalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, aliado ao fato de 

que houve a ocorrência de sucumbência recíproca, este Juízo CONDENA 

as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

nos honorários sucumbenciais no equivalente a 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Desse montante, deverá o réu adimplir o equivalente a 25 

% (vinte e cinco por cento) e a autora o importe remanescente de 75 % 

(setenta e cinco por cento), nos moldes dos artigos 86 do CPC, sendo 

inadmissível a compensação, consoante a regra do art. 85, §14 do mesmo 

diploma. Em relação às custas e despesas do processo, diante do fato de 

que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, este Juízo SUSPENDE 

a exigibilidade dessas verbas, com fundamento no art. 98, §3º do Código 

de Processo Civil. Transitado em Julgado, na ausência de novos 

requerimentos, CERTIFIQUE-SE o necessário e ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 53668 Nr: 517-76.2016.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERLI TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 Vistos,

 Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença proposto por 

Fabrício Gonçalves da Silveira em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos qualificados nos autos.

 Às fls. 65 aportou informações nos autos acerca do adimplemento 

integral do débito (levantamento por meio de alvará eletrônico).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 55083 Nr: 1300-68.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCENILDO SONZA JÚNIOR E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Flavia Forgioni - 

OAB:295.782/SP, CHRISTINA ANDREUCCI MARTINS BONILHA - 

OAB:276.972/SP, Clissia Iervolino Prudente da Silva - 

OAB:276.972/SP, Ellen Cristina Gonçalves Pires - OAB:17603-A, 

Flavia Christina Andreucci Martins Bonilha - OAB:302.519/SP, JULIO 

CESAR CACIATORI MARTINS - OAB:196.812/SP, Karina Duarte Nanes 

- OAB:287.535/SP, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - OAB:8032

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ARCENILDO SONZA 

JUNIOR – CIA LTDA em face da sentença proferida às fls. 105/106.

A parte embargante alega haver omissão na sentença, em razão da 

ausência de condenação da requerida ao pagamento de custas 

processuais fl. 109/112.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a 

existência de obscuridade ou contradição na decisão, ou omissão de 

algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Verifico dos autos que é caso de procedência dos embargos.

Diante do exposto, CONHEÇO os Embargos de declaração opostos e no 

mérito JULGO PROCEDENTE para CONDENAR o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, com fundamento no artigo 82, §2º, 

do CPC.

No mais a sentença permanece inalterada.

 Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 65559 Nr: 511-98.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE HUMBERTO DOMINGUS DO PRADO, 

IVO DOMINGUES DO PRADO JUNIOR, IVO DOMINGUES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado e juntado às fls. 

86/88 em todos os seus termos.Por consequência, tendo a transação 

efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III do Código de 

Processo Civil.EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores 

vinculados aos autos em favor dos devedores, conforme Cláusula 9 do 

termo de acordo. Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram 

antes da sentença, nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.Após o 

transito em julgado, certifique-se o necessário e remetam-se os autos 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Cumpridas as determinações, ARQUIVE-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 57657 Nr: 2763-45.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DEMICIANO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S.A em face de DANILO DEMICIANO MORAES, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo às fls. 

105/106 pugnando pela homologação do referido acordo.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.
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Fundamento e Decido.

Após uma análise detida dos autos constato que às partes transigiram, 

motivo pelo qual requerem a homologação do acordo pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado e juntado às fls. 

105/106 em todos os seus termos.

Por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 

487, inciso III do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 28165 Nr: 2038-32.2011.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Pereira Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença proposto por 

Joana Pereira Neves em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos qualificados nos autos.

 Às fls. 333/334 aportou informações nos autos acerca do adimplemento 

integral do débito (levantamento por meio de alvará eletrônico).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 48240 Nr: 732-86.2015.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Natalina Saldanha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da sentença de embargos à 

execução proferida às fls. 39/40.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade, omissão ou para correção de erro material.

Contudo a discussão quanto a fundamentação da decisão os embargos 

declaratórios não se prestam a veicular insatisfações quanto ao conteúdo 

da decisão embargada. Não são via processual para reexame do decidido 

ou dos elementos e provas dos autos. Têm a sua finalidade direcionada e 

limitam-se a corrigir defeitos inerentes à decisão embargada. Visando 

aperfeiçoá-la, sanando obscuridade, contradição ou omissão porventura 

existentes.

Ausentes tais elementos, elencados no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, inviável a manifestação de inconformismo veiculada sob a 

forma desses pretensos vícios.

Por derradeiro, se a parte embargante objetiva o reexame do decidido, não 

será pela via estreita dos embargos declaratórios que se há de modificar o 

julgado, e sim pela via recursal própria.

Posto isso, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

REJEITO os Embargos de Declaração ante a inexistência de omissão, 

contradição ou obscuridade na sentença.

No mais, ante a informação fornecida pelo INSS fl.159 nos autos 18328 

acerca do falecimento da exequente, constato a perda do objeto quanto 

ao prosseguimento da demanda, dessa forma, remetam-se os autos ao 

arquivo.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 45623 Nr: 1714-37.2014.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lurdes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ilha Vieira Peixoto - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT, Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da sentença de embargos à 

execução proferida às fls. 38/40.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade, omissão ou para correção de erro material.

Contudo a discussão quanto a fundamentação da decisão os embargos 

declaratórios não se prestam a veicular insatisfações quanto ao conteúdo 

da decisão embargada. Não são via processual para reexame do decidido 

ou dos elementos e provas dos autos. Têm a sua finalidade direcionada e 

limitam-se a corrigir defeitos inerentes à decisão embargada. Visando 

aperfeiçoá-la, sanando obscuridade, contradição ou omissão porventura 

existentes.

Ausentes tais elementos, elencados no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, inviável a manifestação de inconformismo veiculada sob a 

forma desses pretensos vícios.

Por derradeiro, se a parte embargante objetiva o reexame do decidido, não 

será pela via estreita dos embargos declaratórios que se há de modificar o 

julgado, e sim pela via recursal própria.

Posto isso, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

REJEITO os Embargos de Declaração ante a inexistência de omissão, 

contradição ou obscuridade na sentença.

No mais, persiste a sentença tal como está lançada, INTIME-SE a Autarquia 

para refazimento dos cálculos nos parâmetros fixados na sentença fl. 

38/40, no prazo de 30 (trinta) dias, não havendo manifestação, INTIME-SE 

o exequente nos autos da execução para apresentar cálculo atualizado 

para fins de expedição de RPV.

TRANSLADE-SE cópia da presente decisão para os autos 21898.

INTIME-SE.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 11404 Nr: 1403-61.2005.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FRANCISCO GONZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT 5.238/O, OSMAR SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 2.152-B, 

PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 8.117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de pesquisa pelo sistema INFOJUD, eis que é medida 
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extrema e só deve ser utilizada quando a parte exequente não lograr êxito 

para localização de bens da parte executada, o que não restou 

devidamente demonstrado nos autos.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se, indicando bens ou veículos que possam ser restringidos 

via sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do exequente fazer as 

pesquisas necessárias junto ao DETRAN.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 46508 Nr: 2402-96.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Benedito da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY SANCHES LACERDA, ESPÓLIO DE 

EDWARD PEREIRA DE LACERDA, PAULO SILLAS LACERDA, WILSA 

SOUSA ITACARAMBI LACERDA, STELLA MARIS LACERDA VIEIRA, JOSÉ 

VIEIRA JUNIOR, LILLIAN SANCHES LACERDA MORAES, NAÍME MÁRCIO 

MARINS MORAES, EDWARD ROBINSON LACERDA, ERIKA ANTUNES 

LACERDA, MARYLAND SANCHES LACERDA, MIRIAN SANCHES 

LACERDA GOLEMBIOUSKI, WENDELL SANCHES LACERDA, CLAUDIA 

PEREIRA SOARES SANCHES LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Vieira Junior - 

OAB:3969, THAIS VIANA FRAIBERG - OAB:19833/O, TÚLIO MORTOZA 

LACERDA - OAB:15039

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação de JOANA MARIA DA 

SILVA e determino a intimação do representante legal do requerente para 

que se manifeste, em quinze dias, acerca de sucessão 

processual.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46825 Nr: 2615-05.2014.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrícola Lopes Faria, Simirami Pereira Faria, Marcio 

Leandro Pereira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Silva e Souza - 

OAB:7.216/MT, HERMES BEZERRA SILVA NETO - OAB:11405/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Marco Antonio Mari - OAB:15.803/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes da decisão a seguir transcrita: "Vistos etc.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, ante a deserção recursal e o retorno 

dos autos do E. TJMT.

INTIMEM-SE as partes quanto ao retorno dos autos, nada sendo requerido 

no prazo de 05 (cinco) dias, ao arquivo.

PRIC

Às Providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 48097 Nr: 658-32.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMA PEREIRA LEAL BIGATON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:261030/SP/13842, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 

14258-A

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS 

INICIAIS, o que faço nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 

a)DECLARAR a legalidade das cláusulas contratuais pactuadas. 

b)LIMITAR os descontos em conta corrente em, no máximo, 30% dos 

rendimentos líquidos da autora.Com supedâneo nos princípios da 

causalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, aliado ao fato de 

que houve a ocorrência de sucumbência recíproca, este Juízo CONDENA 

as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

nos honorários sucumbenciais no equivalente a 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Desse montante, deverá o réu adimplir o equivalente a 25 

% (vinte e cinco por cento) e a autora o importe remanescente de 75 % 

(setenta e cinco por cento), nos moldes dos artigos 86 do CPC, sendo 

inadmissível a compensação, consoante a regra do art. 85, §14 do mesmo 

diploma. Em relação às custas e despesas do processo, diante do fato de 

que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, este Juízo SUSPENDE 

a exigibilidade dessas verbas, com fundamento no art. 98, §3º do Código 

de Processo Civil. Transitado em Julgado, na ausência de novos 

requerimentos, CERTIFIQUE-SE o necessário e ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 26854 Nr: 723-66.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Pedro Moresco, Rosalina Regina Moresco, 

Neri João Stragliotto, Madelaine Terezinha Stragliotto, VALDIR NICOLAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:OAB/MT 15687-A, Evaristo Aragão F. dos Santos - 

OAB:15.686-A/MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:OAB/MT 14469-A, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ROBERTA 

ROCKENBACH PADILHA - OAB:18.109/MT, Diego Strapasson - 

OAB:10608

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte exequente (fls. 382/383) e determino a intimação 

dos executados, na pessoa de seu procurador constituído nos autos, 

para indicar bens passíveis à penhora, ou a menos se manifestar sob as 

penas da lei sobre a sua inexistência, sob pena de aplicação de multa por 

conduta atentatória à dignidade da justiça.

 No mais, cumpram-se as disposições da decisão de fls. 379/380.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 50344 Nr: 1927-09.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON PIACENTINI, Suzana Fatima de 

Camargo, OLAVO AUGUSTO TONELLI, SERGIO PIACENTINI, LORENI 

FATIMA TONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 Vistos

Diante da manifestação da parte exequente às fl. 135, requerendo a 

retomada processual, intime-se a parte autora a promover impulso 

processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 44529 Nr: 820-61.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weslen da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, COMANDO GERAL DA 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Diante do retorno dos autos de Instância Superior, intimem-se as partes 

para que se manifestem sobre o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, certifique-se o necessário e nada sendo requerido remetam-se ao 

arquivo com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Cumpra-se os expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimem-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 57693 Nr: 2779-96.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA CONZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte exequente requer a consulta via INFOJUD para a localização do 

endereço da parte requerida, contudo, não trouxe aos autos qualquer 

comprovação de que realizou pesquisas administrativas objetivando a 

localização do devedor.

Assim, INDEFIRO o pleito de fls. 127, até mesmo porque a executada já foi 

devidamente citada no bojo dos autos.

 Intime-se a parte autora para que no prazo de05 (cinco) dias dê 

prosseguimento ao feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 61978 Nr: 2082-41.2017.811.0029

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, Antonio Carlos de Souza - OAB:3.608-B/MT, MELCHIOR 

FÜLBER CAUMO - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 Vistos etc.

I - Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se o 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

II - Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões.

III - Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 65845 Nr: 699-91.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO DOMINGUES DO PRADO JUNIOR, IVO 

DOMINGUES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 Vistos,

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Sicredi 

Araxingu em face de Ivo Domingues do Prado e Ivo Domingues do Prado 

Junior.

 Devidamente citados (fls. 18), foram penhorados bens em nome dos 

executados, conforme Auto de Penhora de fls. 42.

 Às fls. 48/53, a parte executada manifestou alegando excesso na 

execução.

 Auto de avaliação às fls. 81/83.

 Deste modo, intime-se o exequente para que se manifeste, no prazo legal, 

acerca da petição de fls. 48/53, tangente à alegação de excesso na 

execução formulado pela parte executada.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56138 Nr: 1923-35.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ANTÔNIO TURRA, Luiz Aldani Nardão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Strapasson - 

OAB:10608, GABRIELA NARDÃO - OAB:OAB/MT 19224, Luiz Aldani 

Nardão - OAB:MT. 9305, Raquel Nardão - OAB:OAB/MT 17.560B

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que sejam intimado(a,s) o(a,s) patrono(a,s) das 

partes, de que fo distribuída carta precatória para a Vara das Fazendas 

Públicas na Comarca de Jataí-GO, sob nº 5131998.94.2020.8.09.0093, 

para oitiva da testemunha João Biffe Junior, cabendo às próprias partes 

acompanharem a sua tramitação junto ao juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 45110 Nr: 1288-25.2014.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauri Biguelini, Leni Elena Conte Turra, Lucineide 

Campos Dourado, LUCIANA ANDREIA CORBARI, Lourdes Dendena 

Batista, Lourdes Ines da Silva Grespan, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos,

 Aguarde-se o julgamento do recurso interposto, conforme decisão de fls. 

1.331/1.332.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23047 Nr: 853-90.2010.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edison Wisch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Binotto de Oliveira - 

OAB:277.014, Gustavo Amato Pessini - OAB:13.842-A/MT, JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 Vistos etc.

Trata-se de ação de repetição de indébito de juros proposta por Edison 

Wisch em face do Banco do Brasil S/A.

Às fls. 31/34 foi proferida sentença nos autos, contudo, a parte autora 

recorreu e a referida sentença restou anulada pelo Tribunal Superior 

conforme fls. 218/222.

Dessa forma, atento ao princípio da cooperação processual, bem como da 

necessária manifestação das partes, em observância ao art. 370 do CPC, 

manifestem-se as partes as provas que pretendem produzir, indicando as 

questões controvertidas que entendem necessária para eventual 

instrução, isso em um prazo de 15 (quinze) dias.
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Ciente as partes que as provas inúteis ou meramente protelatórias serão 

indeferidas, o que ensejará o julgamento antecipado.

Após manifestação das partes, torne conclusos para prolação de 

sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25472 Nr: 3282-30.2010.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública, onde o Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS impugnou a valores apresentados pelo 

Requerente referente aos honorários de sucummbência, alegando 

excesso de execução, posto ter constatado incorreção nas planilhas dos 

cálculos elaborados, apresentando um excesso no montante de R$ 743,45 

(setecentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

 A parte exequente manifestou-se às fls. 100/102, concordando com os 

novos cálculos apresentados referente aos honorários de sucummbência.

 É o relatório. Decido.

 A requerente concorda com os valores, e requer a expedição de 

requisição de pequeno valor (fls. 100/102).

 Portanto, vemos que não há qualquer lide a ser analisada na presente 

execução, posto que o requerente reconheceu a procedência do pedido.

 Diante da concordância por parte do Requerente, impõe-se a 

determinação de expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV e/ou 

Precatório.

Isto posto, DETERMINO, nos termos do artigo 100 caput da Constituição 

Federal e da Resolução n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho 

Nacional de Justiça - CNJ, determino a expedição de Precatório ao Tribunal 

Regional Federal da 1º Região referente aos honorários de 

sucummbência.

 Acaso o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 49129 Nr: 1473-29.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Furtuoso Alves Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE LOPES - 

OAB:OAB/MT 16.171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do julgamento improcente dos embargos em apenso (cód. 49861), 

intime-se a parte autora para que dê prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 49377 Nr: 1444-76.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvani Alves Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do julgamento dos embargos em apenso (cód. 49806), intime-se a 

parte autora para que dê prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 53098 Nr: 174-80.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FRANCISCO MALVESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de 

pagar quantia certa pela Fazenda Pública (art. 534 e seguintes do CPC).

Anote-se nos autos e cadastre-se nos sistemas informatizados.

Intime-se a executada, na pessoa do seu representante legal, para efetuar 

o pagamento do débito, ou para querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a presente execução, nos termos do artigo 

535 do NCPC.

Saliento que na execução não embargada, não caberá condenação em 

honorários advocatícios, a par do que dispõe o art. 1º-D da lei n° 9.494/97.

Certifique-se a secretaria quanto à tempestividade das manifestações.

 Sem prejuízo, OFICIE-SE ao Requerido, solicitando a imediata implantação 

do benefício em favor do Requerente, juntando-se o comprovante no 

presente caderno.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 10242 Nr: 198-94.2005.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondoagro Produtos Agropecuàrios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Aparecido Moronta, Distribuidora de 

Bebidas Vale do Xingú LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gelson Luis Gall de Oliveira - 

OAB:3966/MT, Monica Valéria Cordeiro Lima - OAB:8918-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8.963/MT, Paulo Emilio Monteiro de Magalhães - OAB:8988/MT

 Vistos

Intime-se a parte autora a promover impulso processual no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 15476 Nr: 1176-03.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Vista Alegre LTDA, Alma Maria 

Werle Willers, Gregório José Willers, Jussemara Teresa de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Willers - 

OAB:OAB/MT 9308

 Vistos,

Intime-se a parte autora para que traga aos autos o valor do débito 

atualizado.

Após, conclusos para análise do pedido de fls. 320/321.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 17830 Nr: 1052-83.2008.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvani Alves Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do julgamento dos embargos em apenso, intime-se a parte autora 

para que dê prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 19017 Nr: 2245-36.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henrique Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública, onde o Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS impugnou a valores apresentados pelo 

Requerente, alegando excesso de execução, posto ter constatado 

incorreção nas planilhas dos cálculos elaborados, apresentando um 

excesso no montante de R$ 8.123,35 (oito mil, cento e vinte e três reais e 

trinta e cinco centavos).

 A parte exequente manifestou-se às fls. 106/108, concordando com os 

novos cálculos apresentados.

 É o relatório. Decido.

 A requerente concorda com os valores, e requer a expedição de 

requisição de pequeno valor (fls. 106/108).

 Portanto, vemos que não há qualquer lide a ser analisada na presente 

execução, posto que o requerente reconheceu a procedência do pedido.

 Diante da concordância por parte do Requerente, impõe-se a 

determinação de expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV e/ou 

Precatório.

Isto posto, DETERMINO, nos termos do artigo 100 caput da Constituição 

Federal e da Resolução n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho 

Nacional de Justiça - CNJ, determino a expedição de Precatório ao Tribunal 

Regional Federal da 1º Região.

Acaso o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 21996 Nr: 2729-17.2009.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVAM GOMES FERREIRA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT, Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública.

Às fls. 216, decisão homologatória do memorial de cálculo de fls. 207/208.

Em seguida foram expedidos os respectivos RPV's (fls. 217/220).

 Contudo, verificado erro material quando da expedição do RPV 

concernente aos honorários de sucumbência, no qual constou o valor de 

R$ 232,42 quando na verdade deveria constar o valor de R$ 4.232,42.

 Desta forma, defiro o pedido de fls. 231/233 para determinar a expedição 

de ofício requisitório para pagamento do valor referente aos honorários de 

sucumbência devido ao advogado, conforme decisão de fls. 216.

 Deverá a Secretaria certificar nos autos acerca de eventual quitação do 

RPV de fls. 218 e, em caso positivo, expeça-se novo RPV complementar.

 Cumpra-se. Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000539-49.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARLISE CARMEN DIETER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO MARTINS DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

requerente, via DJE, na pessoa de seu Procurador acerca da 

PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020. Canarana, 17 

de março de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( 

)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001332-51.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOICILENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE CORBARI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar as partes, via 

DJE, na pessoa de seus Procuradores acerca da PORTARIA-CONJUNTA 

N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020. Canarana, 17 de março de 2020. 

JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001332-51.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOICILENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE CORBARI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar as partes, via 

DJE, na pessoa de seus Procuradores acerca da PORTARIA-CONJUNTA 

N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020. Canarana, 17 de março de 2020. 

JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001306-53.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DOS REIS SILVA (REU)

CESAR ROBERTO DA SILVA (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

requerente, via DJE, na pessoa de seu Procurador acerca da 

PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020. Canarana, 17 

de março de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( 

)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000004-52.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA RENHIRI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar as partes, via 

DJE, na pessoa de seus Procuradores acerca da PORTARIA-CONJUNTA 

N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020. Canarana, 17 de março de 2020. 

JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000004-52.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA RENHIRI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar as partes, via 

DJE, na pessoa de seus Procuradores acerca da PORTARIA-CONJUNTA 

N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020. Canarana, 17 de março de 2020. 

JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000731-45.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VANDELICIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO KENNEDY MARQUES JUNIOR OAB - GO36543 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

requerente, via DJE, na pessoa de seu Procurador acerca da 

PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020. Canarana, 17 

de março de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( 

)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000625-83.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER LASTA (EXECUTADO)

VOLMIR LASTA (EXECUTADO)

ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONATO SANTOS DE SOUZA OAB - PR63313 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

requerente, via DJE, na pessoa de seu Procurador, para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão juntada sob Id. 30409312. 

Canarana, 17 de março de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 12187 Nr: 532-94.2006.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAL, MOC, HM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Donizeti Nunes - 

OAB:2420-B/MT, Vanessa Paula Costa - OAB:10.952/MT

 Em atenção ao petitório de fl. 760, defiro, tão somente, a expedição de 

certidão de inteiro teor, porquanto a análise de documentos faz partes da 

análise cognitiva.

Ademais, eventuais informações que se pretende validar são de simples 

percepção e se refere a encargo da parte requerente, sendo 

desnecessária sua certificação.

 Expeça-se certidão de inteiro teor em favor do exequente.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 62012 Nr: 2099-77.2017.811.0029

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Alvorada Ltda, Helvio Martins, 

Mario Ortolani Cicchitti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Agostinho 

Pescarin - OAB:91.939- SP, Cristian Colonhese - OAB:241799

 Em atenção ao pedido de fl. 179, determino o cumprimento da decisão 

havida no processo de Cód. 12187, no que concerne à expedição de 

certidão de inteiro teor.

Em seguida, tornem os autos conclusos para análise dos embargos de 

declaração de fls. 160/178.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 17381 Nr: 608-50.2008.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Geraldi Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a extinção do processo de execução de Cód. 47535, por satisfação 

da obrigação previdenciária, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 18418 Nr: 1638-23.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Alvorada Ltda, Helvio Martins, 

Mario Ortolani Cicchitti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Donizeti Nunes - 

OAB:2420-B/MT

 Independente de novos andamentos havidos em processos apensos, 

cumpra-se, desde logo, a retro decisão e remetam-se os autos ao arquivo 

provisório.

 Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 20950 Nr: 1675-16.2009.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lima dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve a homologação de 

cálculos apresentados pela parte exequente (fl. 119).

É o relatório. Decido.

Defiro o pedido de prioridade de tramitação, nos termos do art. 1.048, 

inciso I, CPC e para tanto, determino à secretaria, as providências 

necessárias.

Determino o cumprimento integral da decisão de fl. 119.

Confirmado o recebimento do valor e inexistindo pedidos pendentes, 

DETERMINO desde logo, o arquivamento do feito, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 79912 Nr: 730-43.2020.811.0029

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Wallans Wagner Xavier Souza, YANN DIEGGO SOUZA 

TIMÓTHEO DE ALMEIDA, JEAN FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegado de Polícia Judiciária Civil de 

Canarana/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Não havendo pleito liminar, INTIME-SE a autoridade policial para que 

preste as informações, no prazo de 5 (cinco) dias.

2. Após, ABRA-SE vista ao Ministério Público por igual prazo.

3. Por fim, CONCLUSOS.

4. CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-84.2013.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE DAIANE TUCHTENHAGEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

MABE CAMPINAS ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PENA DOMINGUES OAB - RJ131470 (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

8010156-84.2013.8.11.0029. REQUERENTE: REJANE DAIANE 

TUCHTENHAGEN REQUERIDO: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA 

HERMES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, MABE CAMPINAS 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, ACOLHO PARCIALMENTE OS 

EMBARGOS tão somente no sentido de prosseguir a execução quanto aos 

bens restringidos no sistema RENAJUD (ID 7792007), não justificando a 

requerente a necessidade de reiteração de uso de outros sistemas. 

PROCEDA-SE a busca do endereço dos veículos pelo sistema RENAJUD. 

Com o endereço, PROCEDA-SE o envio de carta precatória solicitando a 

formalização da PENHORA do veículo, nos termos do CPC, nomeando a 

exequente como fiel depositário , devendo adotar as providências para 

regular depósito,bem como procedendo-se a avaliação e alienação do 

bem, vinculando os valores aos autos. CANARANA, 3 de março de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000744-44.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEY CASEMIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEDRO VIEIRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão do Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça (ID 30340964), requererendo o que de direito, sob 

pena de arquivamento. Canarana-MT, 17 de março de 2020. Jefferson de 

Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-25.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARTIELI SIEBEN COLOMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO IVO ZAMBO OAB - SP259350 (ADVOGADO(A))

RICARDO ANDRE ZAMBO OAB - SP138476 (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da petição (ID 

30268942), requerendo o que de direito. Canarana-MT, 17 de março de 

2020. Jefferson de Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-36.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI LOPES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AG - AUTO PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e 

face ao não cumprimento da missiva para citação do Promovido, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 
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acerca da nova data da audiência de tentativa de conciliação, redesignada 

para o dia 04/07/2019, às 13h50min(MT). Canarana-MT, 03 de maio de 

2019. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-36.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO NESSLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RALPH RAILL RIBEIRO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o valor correspondente para a 

emissão da certidão, cuja guia deverá ser emitida pelo site do Tribunal de 

J u s t i ç a  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico), devendo 

comprovar o recolhimento nos autos. Canarana-MT, 17 de março de 2020. 

Jefferson de Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-61.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DINAH MULLER DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA BAU OAB - MT27238/O (ADVOGADO(A))

LUDMYLLA BARBOSA OLIVEIRA OAB - MT24952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000135-61.2019.8.11.0029. REQUERENTE: DINAH MULLER DA MOTA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, INTIME-SE a exequida para 

se manifestar acerca da petição de ID 29149910 no prazo de 10 (dez) 

dias, após conclusos. CANARANA, 6 de março de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010064-67.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY SOUSA CARRIJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010064-67.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - 

ME EXECUTADO: VALDECY SOUSA CARRIJO Vistos, Conforme previsto 

no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a oposição de embargos 

de declaração quando na decisão houver contradição, obscuridade ou 

omissão ou para correção de erro material. Da leitura da decisão 

embargada não se observa a existência de omissão, contradição ou 

obscuridade. Ausentes tais elementos, elencados no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, inviável a manifestação de inconformismo 

veiculada sob a forma desses pretensos vícios. Posto isso, com 

fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os 

Embargos de Declaração ante a inexistência de omissão, contradição ou 

obscuridade na sentença. INTIME-SE. P.R.I. CANARANA, 3 de março de 

2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-16.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1001011-16.2019.8.11.0029. INTERESSADO: PAULO ROBERTO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Já houve indeferimento 

da justiça gratuita. INTIME-SE a(s) parte(s) para em 48 (quarenta e oito) 

horas realizarem o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. 

Escoado o prazo, observado o período de suspensão dos prazos ou 

eventuais feriados, conclusos. CANARANA, 3 de março de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001336-88.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS RUWER LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001336-88.2019.8.11.0029. REQUERENTE: COMERCIO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS RUWER LTDA - ME REQUERIDO: VILMA FERREIRA DOS 

SANTOS Vistos. Dispensado o relatório em face do art. 38, da Lei 

9099/95. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, verifico que a 

parte Autora informa que recebeu o pagamento do objeto da lide, havendo 

comportamento processual que revela o reconhecimento da parte 

demandada da procedência do pedido formulado na ação. Diante do 

exposto, julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, III, letra “a” do Novo Código de Processo Civil. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Sem condenação em custas/despesas processuais ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, realizem-se as anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos. P.R.I.C. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e 

intimação em sistema. Canarana, 13 de fevereiro de 2020. Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-62.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LISANI TAINETE FUCHS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da Certidão (ID 

30382330), requerendo o que de direito. Canarana-MT, 17 de março de 

2020. Jefferson de Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000334-20.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE BESSA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000334-20.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: VISUAL ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA - ME EXECUTADO: ANA CAROLINE BESSA Vistos, etc. 

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

executada. Desconstituo eventuais penhoras e expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositados nos autos, se necessário. P.R.I.C. 

e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais. CANARANA, 6 

de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001301-31.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS ALAIN DA COSTA (EXEQUENTE)

MARIA AMELIA DEDONE COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO OLIVEIRA DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1001301-31.2019.8.11.0029. EXEQUENTE: MARIA AMELIA DEDONE 

COSTA, FRANCIS ALAIN DA COSTA EXECUTADO: SEBASTIAO OLIVEIRA 

DE ANDRADE Vistos. A parte exequente pleiteou requerendo a penhora 

online do crédito. O artigo 835 do Código de Processo Civil indica o 

dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantia da 

execução. O artigo 854, do Código de Processo Civil, torna perfeitamente 

viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente 

em contas bancárias dos devedores, mormente em face da ausência de 

qualquer aceno direcionado à composição da dívida, bem como 

inexistência de bens para garantia da execução. Ante o exposto, DEFIRO 

o pedido de penhora online, e em consequência, PROCEDA-SE pelo 

sistema BACENJUD, determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no 

CPF/CNPJ foi declinado pela parte exequente nos autos. Realizado o 

bloqueio do numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora e depósito, e 

intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos no prazo legal. 

Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. CANARANA, 9 de março de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-36.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI LOPES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AG - AUTO PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o nº do CPF dos réus, 

Alencar Gonçalves Pereira e Michelle Pereira de Farias Gonçalves, para 

realização da consulta de seus atuais endereços, via Bacenjud, para 

cabal cumprimento do despacho (ID 30029588). Canarana-MT, 17 de junho 

de 2020. Jefferson de Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-85.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR DE SOUZA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LEONARDO PEREIRA BRANDAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000556-85.2018.8.11.0029. REQUERENTE: NICANOR DE SOUZA DUTRA 

REQUERIDO: ANDRE LEONARDO PEREIRA BRANDAO Vistos, 

PROCEDA-SE a busca do endereço pelo sistema do Infojud, com o 

resultado, intime-se a parte autora para se manifestar em 05(cinco) dias. 

CANARANA, 6 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-92.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CELEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN AYARA PEREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1001187-92.2019.8.11.0029. REQUERENTE: CELEIRO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: KAREN AYARA PEREIRA DE 

ARAUJO Vistos. INDEFIRO O PLEITO. Nota-se que o TJMT regulamentou na 

Portaria Conjunta n. 774/2019 – PRES-CGJ-CJSE as intimações via 

whatsapp no Âmbito dos Juizados Especiais. Além de tal portaria ser no 

âmbito dos Juizados Especiais, nota-se que para seu regular 

funcionamento é imprescindível a ADESÃO da parte intimada, nos termos 

do art. 3º do citado provimento. Ressalta-se que o artigo 6º afirma que a 

ausência de adesão implica na utilização dos métodos tradicionais. Assim, 

DEFIRO o pleito subsidiário, realize-se a busca via INFOJUD dos dados de 

informação, após proceda-se a citação. Sendo negativo o resultado, 

manifeste-se a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias para 

prosseguimento. Cumpra-se. Às Providências. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarães

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000175-92.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUIZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

marta dos santos teixeira sachetti OAB - MT16338/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000175-92.2018.8.11.0024. AUTOR(A): MARIO LUIZ DE SOUZA REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Mário 

Luiz de Souza, parte autora qualificada na inicial, ajuizou a presente ação 

de benefício previdenciário em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS, sustentando, em síntese, que exerceu atividade rurícola em regime 

de economia familiar e que atende os requisitos exigidos por lei para que 

lhe seja concedido o benefício de aposentadoria por idade na qualidade de 

segurado(a) especial. Requereu, ao final, a condenação do INSS ao 

pagamento do benefício previdenciário pleiteado, acrescidos de juros e 

correção monetária. Com a inicial, vieram os documentos que a parte 

autora entendeu pertinentes. Citado, o INSS apresentou contestação, 

aduzindo que a parte requerente não comprovou sua condição de 

segurado especial e que a prova documental colacionada aos autos não 

teria o condão de comprovar a sua atividade rural em regime de economia 

familiar pelo período igual ao de carência, ainda que de forma descontínua, 
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nos meses imediatamente anteriores ao pedido. Defendeu a declaração da 

prescrição, se for o caso, das parcelas anteriores aos cinco anos do 

ajuizamento da ação, com fundamento na Súmula n° 85 do STJ. Impugnou 

ainda, em caso de condenação, a incidência dos juros e correção 

monetária, e as custas e honorários advocatícios. Posteriormente, a parte 

autora apresentou impugnação rebatendo os argumentos apresentados 

pela parte demandada na contestação. Realizada audiência de instrução e 

julgamento, foi(ram) ouvida(s) testemunha(s) da parte autora. Após, 

vieram os autos conclusos. É o relato do necessário. Decido. Analisando 

os autos, bem como o seu conjunto probatório, infere-se que o pedido 

merece prosperar, como logo será demonstrado. Da análise dos artigos 

48, §1° e 143 da Lei n° 8.213/91, conclui-se que dois são os requisitos, 

exigidos pela lei, para a concessão do benefício da aposentadoria, quais 

sejam, idade mínima de 60 (sessenta) anos, se homem, ou 55 (cinquenta e 

cinco) anos, se mulher e exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, por um período que varia entre 60 a 180 meses, dependendo 

do ano em que o benefício foi requerido, de acordo com o art. 25, II, ou a 

tabela progressiva prevista do artigo 142, ambos da Lei n° 8.213/91. Com 

efeito, verifica-se que quando a parte requerente pleiteou 

administrativamente o benefício, em 28.7.2016 (documento anexo à inicial), 

ele já contava com mais de 60 (sessenta) anos de idade (conforme 

documentos pessoais anexos à inicial), suprindo assim o requisito da 

idade mínima, exigido pelo art. 48 da Lei n° 8.213/91, para conquistar o 

benefício previdenciário. De outro lado, no que se refere ao período de 

carência, tendo em vista que a parte requerente pleiteou o recebimento do 

benefício, com o requerimento administrativo, no ano de 2016, o seu 

período de carência será de 180 meses, consoante art. 25, inciso II, da Lei 

n° 8.213/91. Outrossim, os documentos trazidos aos autos, formam início 

razoável de prova da atividade rural pela parte da autora. Neste contexto, 

o fato de eventualmente os documentos atrelados aos autos não 

constarem no rol do art. 106, da Lei n° 8.213/91 não elide o seu valor 

probante, pois se tratam de provas cuja licitude não foi questionada, não 

podendo o referido dispositivo suprimir a livre apreciação do julgador, que 

pode lhes atribuir o valor que entender adequado de acordo com o seu 

convencimento (art. 371, CPC/2015). Ademais, a(s) testemunha(s) 

ouvida(s) em juízo, confirma(m) a qualidade de trabalhador rural da parte 

requerente. Logo, nota-se que a parte requerente comprovou o exercício 

da atividade rural, mesmo que de forma descontínua, pelo período mínimo 

equivalente à carência do benefício, não havendo que se falar em 

improcedência da pretensão. No que tange à data em que o benefício 

passou a ser devido à parte requerente, entendo que deve se considerar 

a data de entrada do pedido administrativo, em 28.7.2016 (anexo à inicial), 

conforme dispõe o artigo 49, inciso II da Lei n° 8.213/91. A partir de então 

também é devido o abono anual previsto pelo art. 40 da Lei n° 8.213/91, 

consoante previsão legal expressa. Ademais, não se verifica a ocorrência 

da prescrição das parcelas vencidas na forma da Súmula n° 85 do STJ. 

De outra feita, em relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto 

réu acerca do direito pleiteado pela parte, há que se frisar que presente 

decisão não fere nenhum dispositivo de lei federal, bem como nenhuma 

norma constitucional. Dispositivo. Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido para o fim de condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

à concessão e pagamento mensal do benefício de aposentadoria por 

idade, na qualidade de segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Mário Luiz de 

Souza, no valor de 1 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° 

salário), com base no artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de 

entrada do pedido administrativo em 28.7.2016 (anexo à inicial). Por 

conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC. Os valores devidos pelo benefício deverão 

ser acrescidos de correção monetária e juros, calculados na forma e 

indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça 

Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela 

Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal. 

Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ), bem como deixo de condená-lo nas custas processuais 

com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Considerando a natureza 

alimentar do benefício previdenciário (art. 100, §1° da CF/88), 

independentemente do trânsito em julgado desta sentença, intime-se a 

autarquia demandada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à 

implantação do benefício em favor da parte autora. Para tanto, deverá ser 

expedida intimação específica dirigida a APS-ADJ de Cuiabá (Avenida 

Getúlio Vargas, n° 553, esquina Batista das Neves, Centro Norte, 

Cuiabá-MT, CEP 78.005-905), devendo a secretaria deste juízo proceder 

conforme disposto no item 2.6.5 da CNGC. Para fins do art. 1288 da CNGC 

Judicial, segue tópico síntese da sentença: I- Nome do beneficiário: Mário 

Luiz de Souza II- Benefício concedido: aposentadoria por idade a 

segurado especial (trabalhador rural) III- Renda mensal do benefício: um 

salário mínimo IV- Data de início do benefício (DIB): a partir do requerimento 

administrativo em 28.7.2016 (anexo à inicial). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do feito ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

despacho. Transitada em julgado e não havendo pedido de execução em 

15 dias, arquivem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Chapada 

dos Guimarães/MT, 10 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000191-46.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR CARDOSO DE LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000191-46.2018.8.11.0024. AUTOR(A): ODAIR CARDOSO DE LEMES 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ Vistos, etc. 

Odair Cardoso de Lemes, parte autora qualificada na inicial, ajuizou a 

presente ação de benefício previdenciário em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, sustentando, em síntese, que exerceu atividade 

rurícola em regime de economia familiar e que atende os requisitos 

exigidos por lei para que lhe seja concedido o benefício de aposentadoria 

por idade na qualidade de segurado especial. Requereu, ao final, a 

condenação do INSS ao pagamento do benefício previdenciário pleiteado, 

acrescidos de juros e correção monetária. Com a inicial, vieram os 

documentos que a parte autora entendeu pertinentes. Citado, o INSS 

apresentou contestação, aduzindo que a parte requerente não comprovou 

sua condição de segurado especial e que a prova documental colacionada 

aos autos não teria o condão de comprovar a sua atividade rural em 

regime de economia familiar pelo período igual ao de carência, ainda que 

de forma descontínua, nos meses imediatamente anteriores ao pedido. 

Defendeu a declaração da prescrição, se for o caso, das parcelas 

anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação, com fundamento na 

Súmula n° 85 do STJ. Impugnou ainda, em caso de condenação, a 

incidência dos juros e correção monetária, e as custas e honorários 

advocatícios. Posteriormente, a parte autora apresentou impugnação 

rebatendo os argumentos apresentados pela parte demandada na 

contestação. Realizada audiência de instrução e julgamento, foi(ram) 

ouvida(s) testemunha(s) da parte autora. Após, vieram os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Decido. Analisando os autos, bem 

como o seu conjunto probatório, infere-se que o pedido merece prosperar, 

como logo será demonstrado. Da análise dos artigos 48, §1° e 143 da Lei 

n° 8.213/91, conclui-se que dois são os requisitos, exigidos pela lei, para a 

concessão do benefício da aposentadoria, quais sejam, idade mínima de 

60 (sessenta) anos, se homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher 

e exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por um 

período que varia entre 60 a 180 meses, dependendo do ano em que o 

benefício foi requerido, de acordo com o art. 25, II, ou a tabela progressiva 

prevista do artigo 142, ambos da Lei n° 8.213/91. Com efeito, verifica-se 

que quando a parte requerente pleiteou administrativamente o benefício, 

em 18.4.2017 (documento anexo à inicial), ele já contava com mais de 60 

(sessenta) anos de idade (conforme documentos pessoais anexos à 

inicial), suprindo assim o requisito da idade mínima, exigido pelo art. 48 da 

Lei n° 8.213/91, para conquistar o benefício previdenciário. De outro lado, 

no que se refere ao período de carência, tendo em vista que a parte 

requerente pleiteou o recebimento do benefício, com o requerimento 

administrativo, no ano de 2016, o seu período de carência será de 180 

meses, consoante art. 25, inciso II, da Lei n° 8.213/91. Outrossim, os 

documentos trazidos aos autos, formam início razoável de prova da 

atividade rural pela parte da autora. Neste contexto, o fato de 

eventualmente os documentos atrelados aos autos não constarem no rol 

do art. 106, da Lei n° 8.213/91 não elide o seu valor probante, pois se 
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tratam de provas cuja licitude não foi questionada, não podendo o referido 

dispositivo suprimir a livre apreciação do julgador, que pode lhes atribuir o 

valor que entender adequado de acordo com o seu convencimento (art. 

371, CPC). Ademais, a(s) testemunha(s) ouvida(s) em juízo, confirma(m) a 

qualidade de trabalhador rural da parte requerente. Logo, nota-se que a 

parte requerente comprovou o exercício da atividade rural, mesmo que de 

forma descontínua, pelo período mínimo equivalente à carência do 

benefício, não havendo que se falar em improcedência da pretensão. No 

que tange à data em que o benefício passou a ser devido à parte 

requerente, entendo que deve se considerar a data de entrada do pedido 

administrativo, em 28.7.2016 (anexo à inicial), conforme dispõe o artigo 49, 

inciso II da Lei n° 8.213/91. A partir de então também é devido o abono 

anual previsto pelo art. 40 da Lei n° 8.213/91, consoante previsão legal 

expressa. Ademais, não se verifica a ocorrência da prescrição das 

parcelas vencidas na forma da Súmula n° 85 do STJ. De outra feita, em 

relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto réu acerca do direito 

pleiteado pela parte, há que se frisar que presente decisão não fere 

nenhum dispositivo de lei federal, bem como nenhuma norma 

constitucional. Dispositivo. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

para o fim de condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à 

concessão e pagamento mensal do benefício de aposentadoria por idade, 

na qualidade de segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Odair Cardoso de 

Lemes, no valor de 1 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° 

salário), com base no artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de 

entrada do pedido administrativo em 18.4.2017 (anexo à inicial). Por 

conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC. Os valores devidos pelo benefício deverão 

ser acrescidos de correção monetária e juros, calculados na forma e 

indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça 

Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela 

Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal. 

Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ), bem como deixo de condená-lo nas custas processuais 

com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Considerando a natureza 

alimentar do benefício previdenciário (art. 100, §1° da CF/88), 

independentemente do trânsito em julgado desta sentença, intime-se a 

autarquia demandada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à 

implantação do benefício em favor da parte autora. Para tanto, deverá ser 

expedida intimação específica dirigida a APS-ADJ de Cuiabá (Avenida 

Getúlio Vargas, n° 553, esquina Batista das Neves, Centro Norte, 

Cuiabá-MT, CEP 78.005-905), devendo a secretaria deste juízo proceder 

conforme disposto no item 2.6.5 da CNGC. Para fins do art. 1288 da CNGC 

Judicial, segue tópico síntese da sentença: I- Nome do beneficiário: Odair 

Cardoso de Lemes II- Benefício concedido: aposentadoria por idade a 

segurado especial (trabalhador rural) III- Renda mensal do benefício: um 

salário mínimo IV- Data de início do benefício (DIB): a partir do requerimento 

administrativo em 18.4.2017 (anexo à inicial). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do feito ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

despacho. Transitada em julgado e não havendo pedido de execução em 

15 dias, arquivem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Chapada 

dos Guimarães/MT, 10 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000204-45.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000204-45.2018.8.11.0024. AUTOR(A): JOAO FRANCISCO DA SILVA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. João 

Francisco da Silva, parte autora qualificada na inicial, ajuizou a presente 

ação de benefício previdenciário em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, sustentando, em síntese, que exerceu atividade rurícola em 

regime de economia familiar e que atende os requisitos exigidos por lei 

para que lhe seja concedido o benefício de aposentadoria por idade na 

qualidade de segurado especial. Requereu, ao final, a condenação do 

INSS ao pagamento do benefício previdenciário pleiteado, acrescidos de 

juros e correção monetária. Com a inicial, vieram os documentos que a 

parte autora entendeu pertinentes. Citado, o INSS apresentou 

contestação, aduzindo que a parte requerente não comprovou sua 

condição de segurado especial e que a prova documental colacionada aos 

autos não teria o condão de comprovar a sua atividade rural em regime de 

economia familiar pelo período igual ao de carência, ainda que de forma 

descontínua, nos meses imediatamente anteriores ao pedido. Defendeu a 

declaração da prescrição, se for o caso, das parcelas anteriores aos 

cinco anos do ajuizamento da ação, com fundamento na Súmula n° 85 do 

STJ. Impugnou ainda, em caso de condenação, a incidência dos juros e 

correção monetária, e as custas e honorários advocatícios. 

Posteriormente, a parte autora apresentou impugnação rebatendo os 

argumentos apresentados pela parte demandada na contestação. 

Realizada audiência de instrução e julgamento, foi(ram) ouvida(s) 

testemunha(s) da parte autora. Após, vieram os autos conclusos. É o 

relato do necessário. Decido. Analisando os autos, bem como o seu 

conjunto probatório, infere-se que o pedido merece prosperar, como logo 

será demonstrado. Da análise dos artigos 48, §1° e 143 da Lei n° 8.213/91, 

conclui-se que dois são os requisitos, exigidos pela lei, para a concessão 

do benefício da aposentadoria, quais sejam, idade mínima de 60 

(sessenta) anos, se homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher e 

exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por um 

período que varia entre 60 a 180 meses, dependendo do ano em que o 

benefício foi requerido, de acordo com o art. 25, II, ou a tabela progressiva 

prevista do artigo 142, ambos da Lei n° 8.213/91. Com efeito, verifica-se 

que quando a parte requerente pleiteou administrativamente o benefício, 

em 19.1.2017 (documento anexo à inicial), ele já contava com mais de 60 

(sessenta) anos de idade (conforme documentos pessoais anexos à 

inicial), suprindo assim o requisito da idade mínima, exigido pelo art. 48 da 

Lei n° 8.213/91, para conquistar o benefício previdenciário. De outro lado, 

no que se refere ao período de carência, tendo em vista que a parte 

requerente pleiteou o recebimento do benefício, com o requerimento 

administrativo, no ano de 2016, o seu período de carência será de 180 

meses, consoante art. 25, inciso II, da Lei n° 8.213/91. Outrossim, os 

documentos trazidos aos autos, formam início razoável de prova da 

atividade rural pela parte da autora. Neste contexto, o fato de 

eventualmente os documentos atrelados aos autos não constarem no rol 

do art. 106, da Lei n° 8.213/91 não elide o seu valor probante, pois se 

tratam de provas cuja licitude não foi questionada, não podendo o referido 

dispositivo suprimir a livre apreciação do julgador, que pode lhes atribuir o 

valor que entender adequado de acordo com o seu convencimento (art. 

371, CPC). Ademais, a(s) testemunha(s) ouvida(s) em juízo, confirma(m) a 

qualidade de trabalhador rural da parte requerente. Logo, nota-se que a 

parte requerente comprovou o exercício da atividade rural, mesmo que de 

forma descontínua, pelo período mínimo equivalente à carência do 

benefício, não havendo que se falar em improcedência da pretensão. No 

que tange à data em que o benefício passou a ser devido à parte 

requerente, entendo que deve se considerar a data de entrada do pedido 

administrativo, em 28.7.2016 (anexo à inicial), conforme dispõe o artigo 49, 

inciso II da Lei n° 8.213/91. A partir de então também é devido o abono 

anual previsto pelo art. 40 da Lei n° 8.213/91, consoante previsão legal 

expressa. Ademais, não se verifica a ocorrência da prescrição das 

parcelas vencidas na forma da Súmula n° 85 do STJ. De outra feita, em 

relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto réu acerca do direito 

pleiteado pela parte, há que se frisar que presente decisão não fere 

nenhum dispositivo de lei federal, bem como nenhuma norma 

constitucional. Dispositivo. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

para o fim de condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à 

concessão e pagamento mensal do benefício de aposentadoria por idade, 

na qualidade de segurado(a) especial, ao(à) autor(a) João Francisco da 

Silva, no valor de 1 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° 

salário), com base no artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de 

entrada do pedido administrativo em 19.1.2017 (anexo à inicial). Por 

conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC. Os valores devidos pelo benefício deverão 

ser acrescidos de correção monetária e juros, calculados na forma e 

indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça 

Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela 

Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal. 
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Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ), bem como deixo de condená-lo nas custas processuais 

com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Considerando a natureza 

alimentar do benefício previdenciário (art. 100, §1° da CF/88), 

independentemente do trânsito em julgado desta sentença, intime-se a 

autarquia demandada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à 

implantação do benefício em favor da parte autora. Para tanto, deverá ser 

expedida intimação específica dirigida a APS-ADJ de Cuiabá (Avenida 

Getúlio Vargas, n° 553, esquina Batista das Neves, Centro Norte, 

Cuiabá-MT, CEP 78.005-905), devendo a secretaria deste juízo proceder 

conforme disposto no item 2.6.5 da CNGC. Para fins do art. 1288 da CNGC 

Judicial, segue tópico síntese da sentença: I- Nome do beneficiário: João 

Francisco da Silva II- Benefício concedido: aposentadoria por idade a 

segurado especial (trabalhador rural) III- Renda mensal do benefício: um 

salário mínimo IV- Data de início do benefício (DIB): a partir do requerimento 

administrativo em 19.1.2017 (anexo à inicial). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do feito ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

despacho. Transitada em julgado e não havendo pedido de execução em 

15 dias, arquivem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Chapada 

dos Guimarães/MT, 10 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000577-76.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA ALVES DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000577-76.2018.8.11.0024. AUTOR(A): DIONIZIA ALVES DE FRANCA 

REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Dionízia 

Alves França, parte autora qualificada na inicial, ajuizou a presente ação 

de benefício previdenciário em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS, sustentando, em síntese, que exerceu atividade rurícola em regime 

de economia familiar e que atende os requisitos exigidos por lei para que 

lhe seja concedido o benefício de aposentadoria por idade na qualidade de 

segurado especial. Requereu, ao final, a condenação do INSS ao 

pagamento do benefício previdenciário pleiteado, acrescidos de juros e 

correção monetária. Com a inicial, vieram os documentos que a parte 

autora entendeu pertinentes. Citado, o INSS apresentou contestação, 

aduzindo que a parte requerente não comprovou sua condição de 

segurado especial e que a prova documental colacionada aos autos não 

teria o condão de comprovar a sua atividade rural em regime de economia 

familiar pelo período igual ao de carência, ainda que de forma descontínua, 

nos meses imediatamente anteriores ao pedido. Defendeu a declaração da 

prescrição, se for o caso, das parcelas anteriores aos cinco anos do 

ajuizamento da ação, com fundamento na Súmula n° 85 do STJ. Impugnou 

ainda, em caso de condenação, a incidência dos juros e correção 

monetária, e as custas e honorários advocatícios. Posteriormente, a parte 

autora apresentou impugnação rebatendo os argumentos apresentados 

pela parte demandada na contestação. Realizada audiência de instrução e 

julgamento, foi(ram) ouvida(s) testemunha(s) da parte autora. Após, 

vieram os autos conclusos. É o relato do necessário. Decido. Analisando 

os autos, bem como o seu conjunto probatório, infere-se que o pedido 

merece prosperar, como logo será demonstrado. Da análise dos artigos 

48, §1° e 143 da Lei n° 8.213/91, conclui-se que dois são os requisitos, 

exigidos pela lei, para a concessão do benefício da aposentadoria, quais 

sejam, idade mínima de 60 (sessenta) anos, se homem, ou 55 (cinquenta e 

cinco) anos, se mulher e exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, por um período que varia entre 60 a 180 meses, dependendo 

do ano em que o benefício foi requerido, de acordo com o art. 25, II, ou a 

tabela progressiva prevista do artigo 142, ambos da Lei n° 8.213/91. Com 

efeito, verifica-se que quando a parte requerente pleiteou 

administrativamente o benefício, em 28.5.2015 (documento anexo à inicial), 

ela já contava com mais de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade 

(conforme documentos pessoais anexos à inicial), suprindo assim o 

requisito da idade mínima, exigido pelo art. 48 da Lei n° 8.213/91, para 

conquistar o benefício previdenciário. De outro lado, no que se refere ao 

período de carência, tendo em vista que a parte requerente pleiteou o 

recebimento do benefício, com o requerimento administrativo, no ano de 

2016, o seu período de carência será de 180 meses, consoante art. 25, 

inciso II, da Lei n° 8.213/91. Outrossim, os documentos trazidos aos autos, 

formam início razoável de prova da atividade rural pela parte da autora. 

Neste contexto, o fato de eventualmente os documentos atrelados aos 

autos não constarem no rol do art. 106, da Lei n° 8.213/91 não elide o seu 

valor probante, pois se tratam de provas cuja licitude não foi questionada, 

não podendo o referido dispositivo suprimir a livre apreciação do julgador, 

que pode lhes atribuir o valor que entender adequado de acordo com o 

seu convencimento (art. 371, CPC). Ademais, a(s) testemunha(s) 

ouvida(s) em juízo, confirma(m) a qualidade de trabalhador rural da parte 

requerente. Logo, nota-se que a parte requerente comprovou o exercício 

da atividade rural, mesmo que de forma descontínua, pelo período mínimo 

equivalente à carência do benefício, não havendo que se falar em 

improcedência da pretensão. Convém destacar que o exercício de 

atividade urbana em curto período de tempo, conforme se verifica do 

extrato previdenciário, não tem o condão de afastar a qualidade de 

segurado especial da parte autora. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. EFEITO 

SUSPENSIVO. INAPLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR IDADE. 

SEGURADA ESPECIAL. TRABALHADORA VOLANTE. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. 

SENTENÇA MANTIDA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. (...) 2. 

Início razoável de prova material corroborado pela prova testemunhal 

confirma o exercício da atividade rural em regime de subsistência pelo 

número de meses correspondentes à carência legal do benefício (art. 48, 

§§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91). 3. O exercício isolado de atividade 

urbana em período curto não descaracteriza a condição de segurada 

especial, desde que comprovado o exercício de atividade rural no período 

imediatamente anterior à implementação do requisito etário, devendo ser 

mantida a sentença que reconheceu o direito ao benefício de 

aposentadoria rural por idade a partir da citação. 4. Honorários 

advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

em atraso (Súmula 111 do STJ). 5. Correção monetária e juros de mora de 

acordo com a versão mais atualizada do Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, devendo ser 

observada, quanto à atualização monetária, a orientação do Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (repercussão geral, tema 

810). 6. Apelação do INSS improvida. Remessa necessária parcialmente 

provida (item 5).A Câmara, por unanimidade, negou provimento à apelação 

do INSS e deu parcial provimento à remessa necessária.” (TRF1, 1° 

Câmara Regional Previdenciária em Minas Gerais, AC 

00038514720114019199, Juiz Federal Murilo Fernandes de Almeida, 

e-DJF1 DATA: 14.05.2018 – sem grifo no original) No que tange à data em 

que o benefício passou a ser devido à parte requerente, entendo que 

deve se considerar a data de entrada do pedido administrativo, em 

28.7.2016 (anexo à inicial), conforme dispõe o artigo 49, inciso II da Lei n° 

8.213/91. A partir de então também é devido o abono anual previsto pelo 

art. 40 da Lei n° 8.213/91, consoante previsão legal expressa. Ademais, 

não se verifica a ocorrência da prescrição das parcelas vencidas na 

forma da Súmula n° 85 do STJ. De outra feita, em relação ao 

prequestionamento invocado pelo Instituto réu acerca do direito pleiteado 

pela parte, há que se frisar que presente decisão não fere nenhum 

dispositivo de lei federal, bem como nenhuma norma constitucional. 

Dispositivo. Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e 

pagamento mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade 

de segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Dionízia Alves França, no valor de 

1 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base 

no artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 28.5.2015 (anexo à inicial). Por conseguinte, julgo extinto 

com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC. Os valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos de 

correção monetária e juros, calculados na forma e indexadores previstos 

no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado 

pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 

02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal. Condeno o INSS em 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 
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das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), 

bem como deixo de condená-lo nas custas processuais com base no 

artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Considerando a natureza alimentar do 

benefício previdenciário (art. 100, §1° da CF/88), independentemente do 

trânsito em julgado desta sentença, intime-se a autarquia demandada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à implantação do benefício em 

favor da parte autora. Para tanto, deverá ser expedida intimação 

específica dirigida a APS-ADJ de Cuiabá (Avenida Getúlio Vargas, n° 553, 

esquina Batista das Neves, Centro Norte, Cuiabá-MT, CEP 78.005-905), 

devendo a secretaria deste juízo proceder conforme disposto no item 

2.6.5 da CNGC. Para fins do art. 1288 da CNGC Judicial, segue tópico 

síntese da sentença: I- Nome do beneficiário: Dionízia Alves França II- 

Benefício concedido: aposentadoria por idade a segurado especial 

(trabalhador rural) III- Renda mensal do benefício: um salário mínimo IV- 

Data de início do benefício (DIB): a partir do requerimento administrativo em 

28.5.2015 (anexo à inicial). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso 

de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e 

§3°, do CPC, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região independentemente de novo despacho. Transitada 

em julgado e não havendo pedido de execução em 15 dias, arquivem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 10 

de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000501-52.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FERNANDES DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000501-52.2018.8.11.0024. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: VALDIR FERNANDES DA 

CONCEICAO Vistos, etc. Indefiro a inscrição de restrição no portuário do 

veículo junto ao sistema Renajud, pois se trata de medida excepcional, não 

devendo ser admitida enquanto a parte não tenha demonstrado que 

esgotou os meios de localização do bem objeto do contrato de alienação 

fiduciária. Ademais, desnecessária a inserção da restrição com o fito de 

impedir a transferência do veículo a terceiros, uma vez que a própria 

existência da alienação fiduciária impede a transferência. Neste sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – 

RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA MEDIANTE CADASTRO NO SISTEMA RENAJUD – 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS JUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO DO 

BEM – ADMISSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

É de se admitir a utilização do sistema RENAJU em situações 

excepcionais, especialmente quando já realizadas e frustradas diversas 

diligências judiciais para localização do bem objeto do contrato de 

alienação fiduciária.” (AI 132127/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2014, Publicado no DJE 

28/04/2014) “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE ENDEREÇO DO 

DEVEDOR - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS - 

POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE BLOQUEIO DA TRANSFERÊNCIA 

JUNTO AO DETRAN - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser 

deferido o pedido de expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal e 

ao Tribunal Regional Federal com o objetivo de obter o endereço do 

devedor para fins de citação, se o autor esgotou todos os meios para 

descobrir o paradeiro daquele, uma vez que cumpre ao Judiciário zelar 

pelo efetivo cumprimento da prestação jurisdicional. Desnecessária a 

expedição de ofício ao DETRAN-MT para fim de bloqueio da transferência 

do veículo, pois, por força do disposto no artigo 1º, § 10, do Decreto-lei nº 

911/69, a alienação fiduciária em garantia de veículo automotor deverá 

constar no Certificado de Registro do Veículo, circunstância impeditiva da 

transferência a adquirente de boa-fé.” (AI 22523/2004, DR. MARCELO 

SOUZA DE BARROS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/11/2004, 

Publicado no DJE 30/11/2004) Destarte, intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 15 dias, manifeste o interesse no prosseguimento do feito, 

juntando aos autos o comprovante de pagamento da diligência para 

citação da parte requerida, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 6 de março de 

2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000931-04.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS BERTILDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SALES BERTILDA DE FRANCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000931-04.2018.8.11.0024. REQUERENTE: DOMINGAS BERTILDA DE 

ARRUDA REQUERIDO: FRANCISCO SALES BERTILDA DE FRANCA Vistos, 

etc. Considerando já ter transcorrido há muito o prazo requerido à fl. 55, 

intime-se a requerente pessoalmente, na forma do art. 485, § 1°, do Código 

de Processo Civil, para que cumpra as determinações de fl. 54. 

Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães/MT, 6 de março de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000179-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TRIANGULO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA TEIXEIRA NEVES RODRIGUES (EXECUTADO)

ZILDA TEIXEIRA NEVES RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

MANOEL ANTONIO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000179-32.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: BANCO TRIANGULO S/A 

EXECUTADO: ZILDA TEIXEIRA NEVES RODRIGUES - ME, MANOEL 

ANTONIO RODRIGUES, ZILDA TEIXEIRA NEVES RODRIGUES Vistos, etc. 

Considerando o que restou decidido em 3.7.2019 (fl. 57), a alienação 

judicial somente ocorrerá quando demonstrada a impossibilidade 

(frustração) da venda por iniciativa particular, o que não restou 

demonstrada, de maneira que indefiro o pedido de fl. 59. Advirto ao 

exequente que a não manifestação nesse sentido ensejará a presunção 

de desistência da penhora levada a feito à fl. 52. Dessa maneira, intime-se 

a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste nos 

autos dando continuidade à execução. Restando silente, suspendo, desde 

já, o curso da execução, pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, 

III, do Código de Processo Civil. Transcorrido o referido prazo, 

independente de outra providência, remetam-se os autos ao arquivo. 

Advirto à parte exequente que o prazo prescricional terá início da data de 

remessa dos autos ao arquivo, conforme determina o art. 921, § 4°, do 

CPC. Atente-se ao disposto no art. 1266 da CNGC – Foro Judicial. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 6 de 

março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000812-43.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CINTRA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673-O (ADVOGADO(A))

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA CRISTINA NERIS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MAURO CESAR DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 
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pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001255-91.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS SILVA FONSECA 02665122162 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1001255-91.2018.8.11.0024. AUTOR(A): ANDERSON CARLOS SILVA 

FONSECA 02665122162 REU: BANCO GMAC S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

ação de ação revisional de contrato ajuizada por BAR DA PEDRA PRETA 

em desfavor de BANCO GMAC S/A, pelos motivos narrados na inicial. Em 

28.7.2019, foi indeferido o pedido de justiça gratuita, em razão de não ter a 

autora comprovado os requisitos para seu deferimento, bem como 

determinado o pagamento do valor das custas processuais. 

Posteriormente, na data de 25.7.2019, requereu a parte autora fosse 

prorrogado o prazo para apresentação do comprovante de pagamento 

das custas. Após, vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Analisando os autos, infere-se que a parte autora não atendeu à 

determinação de emenda, mais especificamente no tocante ao 

recolhimento dos valores referentes às custas processuais, o que impõe 

o cancelamento da inicial, nos termos do art. 290 do CPC, com a 

consequente extinção do processo, consoante art. 485, I, do CPC. Há que 

se ressaltar que, conquanto tenha pedido prazo para tanto, aguarda-se o 

pagamento das custas processuais, desde a data de 28.7.2019, sendo 

que não cuidou de apresentar neste interregno de tempo o comprovante 

do pagamento. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos artigos 

290, 321, parágrafo único, e 330, IV do CPC, indefiro a petição inicial e, por 

conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito, o presente processo, 

o que faço com fundamento no art. 485, I e III, do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, e cumpridas todas as 

providência acima, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 6 de 

março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000546-56.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RORIVALDO RIVALINO PEREIRA (REQUERENTE)

JUVERCINA DE FATIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKLEINE BEZERRA OAB - MT0003637 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE ALVES (INVENTARIADO)

OLIDIA MANOELA MACEDO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000546-56.2018.8.11.0024. REQUERENTE: RORIVALDO RIVALINO 

PEREIRA, JUVERCINA DE FATIMA PEREIRA INVENTARIADO: LAZARO 

JOSE ALVES, OLIDIA MANOELA MACEDO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora, por intermédio do advogado constituído, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente os documentos faltantes, considerando-se a petição 

de 25.9.2019. Após, conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 

6 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000552-63.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BANZI CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEMILLY RODRIGUES FERREIRA FRANCO (REU)

JOILDO SOARES DE ANDRADE (REU)

ROSEMERI CONSTANTINI (REU)

ZIGOMAR FERREIRA FRANCO FILHO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000552-63.2018.8.11.0024. AUTOR(A): RITA DE CASSIA BANZI 

CARVALHO REU: ZIGOMAR FERREIRA FRANCO FILHO, KEMILLY 

RODRIGUES FERREIRA FRANCO, JOILDO SOARES DE ANDRADE, 

ROSEMERI CONSTANTINI Vistos, etc. Indefiro o pedido de busca de 

endereço, uma vez que não resta comprovado nos autos o esgotamento 

das tentativas de obter informações sobre o endereço da parte requerida. 

Neste contexto, convém frisar que não cabe ao Magistrado adotar tais 

providências, já que é atribuição da parte diligenciar no sentido de tentar 

localizar o endereço da parte demandada. Neste sentido é o art. 476 da 

CNGC: “Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para 

apuração de endereço ou situação econômico-financeira da parte só 

serão deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou 

todos os meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex 

officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.” 

Destarte, deverá a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar ao feito o 

endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção. Decorrido 

o prazo sem manifestação, intime-se a parte, pessoalmente, para que 

supra a omissão no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, §1º, CPC). Escoado 

o prazo mencionado no parágrafo anterior, com ou sem resposta, tragam 

os autos conclusos. Nos dois casos o silêncio deverá ser certificado. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 4 de 

março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000517-06.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RITA LUZIA CAMILO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LEÃO PEREIRA (REU)

LAERTE LEÃO (REU)

VALDIVINA LEÃO (REU)

MARIA GOMES GONCALVES (REU)

DIOMAR BENTO GONÇALVES (REU)

OLGA LEÃO (REU)

JOSÉ LEÃO (REU)

ALAESTE GOMES DE CASTRO (REU)

VALMA LEÃO (REU)

MARIA GOMES GONÇALVES (REU)

ANDRE HUMBERTO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000517-06.2018.8.11.0024. AUTOR(A): RITA LUZIA CAMILO PEREIRA 

REU: JOSÉ LEÃO, JOAO LEÃO PEREIRA, VALDIVINA LEÃO, VALMA 

LEÃO, MARIA GOMES GONÇALVES, ALAESTE GOMES DE CASTRO, 

OLGA LEÃO, ANDRE HUMBERTO DA SILVA, MARIA GOMES 

GONCALVES, DIOMAR BENTO GONÇALVES, LAERTE LEÃO Vistos, etc. 

Defiro o pedido de emenda da inicial, nos termos em que postulado, 

determinando-se sejam feitas as readequações necessárias do PJe. Sem 

prejuízo do exposto, intime-se o autor para que apresente qualificação 

completa do requerido incluído na presente lide, sob pena de extinção do 

feito. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 6 de março de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000262-48.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA BEZERRA DOS ANJOS (REU)

POUSADA VILLA GUIMARAES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000262-48.2018.8.11.0024. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

POUSADA VILLA GUIMARAES LTDA - ME, SONIA BEZERRA DOS ANJOS 

Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A ajuizou ação monitória em desfavor 

de POUSADA VILLA GUIMARÃES LTDA – ME e SÔNIA BEZERRA DOS 

ANJOS, pelos motivos declinados na inicial. Devidamente intimados, os 

requeridos apresentaram embargos monitórios, alegando, em suma, a 

carência da ação pela ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título 

que embasa a pretensão, não atendimento à determinação do art. 700, § 

2°, I, do Código de Processo Civil. A não comprovação do saldo devedor, 

uma vez que não ter sido demonstrado como foi aferido o valor cobrado, 

percentual dos juros, etc. Aviventa também a prática de anatocismo no 

caso em questão, que seria vedado pela legislação aplicável à espécie. 

Argumentam também a inexigibilidade da comissão de permanência. 

Postula, ao final, primeiramente a extinção da demanda e “eventualmente, 

caso não seja extinta a ação monitória, que seja determinada a perícia 

contábil no contrato de abertura de crédito nº 40/02061-4 com a devida 

redução dos valores pagos, exclusão da comissão da permanência, e a 

dedução da garantia complementar prevista na Cláusula 16ª, visando 

apurar o real valor devido”. O embargante apresentou impugnação, às fls. 

95/109. A parte embargada apresentou pedido de suspensão das 

inscrições creditícias levadas a feito pela parte embargada, às fls. 

110/111. Remetidos aos autos para o CEJUSC para tentativa de acordo, 

restou infrutífera, conforme extrato de fls. 117/118. Após, vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Não havendo mais preliminares ou 

questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a 

análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, 

nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como do art. 371 

do Código de Processo Civil. Diante dos fatos e fundamentos jurídicos 

discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos 

que instruem o feito, desnecessária a dilação probatória, de forma passo 

ao julgamento da lide. Primeiramente, deixo de conhecer as questões 

referentes à suposta abusividade do contrato de financiamento com 

relação aos juros aplicados, uma vez que não cuidou a parte embargante 

de apresentar memória discriminada do cálculo reputado devido. 

Conquanto alegue que o valor devido seria de R$ 24.477,24 (vinte e quatro 

mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), não 

apresentou as razões de ordem contábil para aferir a pertinência do valor 

apontado como sendo o correto. Portanto, tal pedido está prejudicado 

diante da regra do art. 702, 2°, do Código de Processo Civil. “§ 2º Quando 

o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. § 3º Não apontado o 

valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão 

liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver 

outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de 

examinar a alegação de excesso.” (sem grifo no original) Todavia, 

considerando que a matéria dos embargos não se cinge à abusividade 

dos juros, deixo de rejeitar os embargos liminarmente, declarando apenas 

prejudicado tais pedidos de natureza revisional. Ademais, não restou 

demonstrada a impossibilidade de cumprir a determinação legal, ou seja, 

apresentar o cálculo do excesso, já que há, inclusive, valor apontado 

como devido. Ademais, a alegação de carência da ação não merece 

prosperar, uma vez que o contrato de abertura de crédito fixo n° 

40/02061-4 (fls. 10/23), possui, em tese, liquidez, certeza e exigibilidade, 

incumbindo ao devedor, por meio dos embargos, comprovar os alegados 

vícios, seja na cártula, seja no negócio subjacente, a fim de desconstituir a 

presunção de legitimidade da cobrança da dívida. Nesse sentido, é 

necessário restar que, além da juntada do contrato firmado entre as 

partes, há memória de cálculo juntada com a inicial monitória (fl. 27), razão 

pela qual não subsiste o argumento de que não teria o embargante 

condições de verificar como fora calculado o valor cobrado. No caso, o 

embargado não se desincumbiu de seu ônus de comprovar tais vícios que 

desconstituíssse o direito de cobrança da dívida pela parte autora, 

conforme entendimento exaurido pelo Egrégio Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS - SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – CONVERSÃO DOS 

CHEQUES EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – PRELIMINARES DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – ENDOSSO 

EM BRANCO – DIREITO DE CRÉDITO DO PORTADOR DA CÁRTULA – 

DESNECESSIDADE DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – ÔNUS DO RÉU - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Se o cheque 

foi transmitido por endosso em branco, tem legitimidade para propor a 

ação monitória o portador da cártula. Para ajuizamento de ação monitória 

não se exige comprovação da origem da dívida, mas apenas a 

apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. É ônus do 

devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de 

higidez do título. Não há falar em condenação por litigância de má-fé se 

não visualizada hipótese de sua ocorrência. Mantidos os honorários 

advocatícios porque arbitrados dentro dos parâmetros da razoabilidade, 

cuja fixação no limite máximo a que alude o §2º, do art. 85, do CPC, impede 

a majoração na fase do recurso.” (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Ap 82870/2017, relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges, 

DJe 29/9/2017) Por fim, destaco que com a improcedência dos embargos 

está prejudicado o pedido de 25.7.2019. CONCLUSÃO Diante do exposto, 

nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo Civil, rejeito os 

embargos monitórios, o que faço para acolher integralmente a pretensão 

inicial, constituindo de pleno direito os títulos executivos discriminados na 

exordial, devendo incidir sobre o débito juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da 

data do vencimento da dívida. Converto o mandado inicial em mandado 

executivo judicial, prosseguindo-se, doravante, na forma prevista do Livro 

II, Título II, Capítulos II e IV do Código de Processo Civil. Por oportuno, julgo 

extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte demandada/embargante ao 

pagamento de custas, das despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

dívida, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do Código de 

Processo Civil, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, independentemente de novo despacho. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães/MT, 9 de março de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002034-12.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VERGINIA TEODORA DA PAZ E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002526-04.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINA DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002693-21.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO JOSE DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que seja intimada a parte autora 

para manifestar sobre a contestação e documentos no prazo de 15 
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(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002397-96.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO RODRIGUES DA SILVA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que seja intimada a parte autora 

para manifestar sobre a contestação e documentos no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002734-85.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DALVO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que seja intimada a parte autora 

para manifestar sobre a contestação e documentos no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002041-04.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VERA ILZA BARBOSA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 1ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 CITAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR PROCESSO n. 

1002041-04.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Rural 

(Art. 48/51), Concessão]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: VERA ILZA BARBOSA DA COSTA Endereço: GLEBA 

MONJOLO, LOTE 25, ZONA RURAL, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para responder a ação, caso queira, 

conforme despacho, petição inicial e documentos anexados ao processo 

judicial eletrônico. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação 

é de 15 (quinze) dias, contados a partir do dia útil seguinte à consulta ao 

teor da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a 

consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não sendo contestada a ação, o 

réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). CHAPADA DOS GUIMARÃES, 9 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001919-88.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ARRUDA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que seja intimada a parte autora 

para manifestar sobre a contestação e documentos no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002558-09.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. L. -. M. (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

dias, acerca da certidão do Oficial de Justiça id. 29006094.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001005-24.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CEZAR SANTANA KIRCHESCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (TERCEIRO INTERESSADO)

IBAR ALUIZIO DE ANDRADE GUEDES (CONFINANTES)

CRISTIANE ANDRADE DE MELO GUEDES (CONFINANTES)

OROZIMBO FRANCISCO SORIANO (CONFINANTES)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 15 

dias, acerca da contestação id 29007524 e petição 29578090.
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30940 Nr: 576-26.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Newton Koji Tsuzura, Luiza Mittie Tsuruta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Costa Baima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Sérgio Feguri - 

OAB:5490

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida para apresentar os memoriais, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33950 Nr: 2807-26.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Varci Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que no prazo de 05 dias, efetue o pagamento 

da diligencia complementar no valor de R$ 1.827,00, conforme certidão de 

Oficial de Justiça,haja vista que tratar-se de diligencia a ser realizada em 

região rural. Informo que transcorrido o prazo em o pagamento da 

diligencia, o mandado será devolvido sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64684 Nr: 707-25.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genilson Mendes Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 5 

(cinco) dias, acerca da certidão de fl. 97.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 125382 Nr: 859-63.2020.811.0024

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson da Costa Guedes, Vitor Figueira Saêta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907, Anizio Neto Dourado Ferreira - OAB:28116/O, 

Diego Reis Carmona - OAB:20889/O/MT

 Realizada a audiência de custódia, cumpra-se integralmente a decisão já 

proferida no processo.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002408-28.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI ROCHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

ANTONIA MIRANDA DA SILVA OAB - 697.117.471-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que, impulsiono o presente feio em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, para no prazo 

de 15 dias impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001090-10.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINO PINTO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias impugnar a contestação apresentada.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000201-90.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA ALVARENGA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000201-90.2018.8.11.0024. AUTOR(A): ERICA ALVARENGA DA SILVA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 - Compulsando os 

autos, verifica-se que todos os documentos acostados à inicial estão em 

nome de pessoa diversa (Regiane Batista Gomes), o que inviabiliza a 

análise de grande parte dos requisitos necessários para a concessão do 

benefício pleiteado, notadamente, os documentos de identificação pessoal, 

certidão de nascimento do filho indicado na petição inicial, comunicação da 

decisão de indeferimento administrativo, dentre outros. Dessa feita, 

CONVERTE-SE o julgamento em diligência a fim de INTIMAR a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, acostar no processo os documentos 

comprobatórios referentes à parte autora, sob pena de extinção do feito. 2 

- Após, INTIME-SE a autarquia ré para manifestar acerca dos documentos 

juntados no prazo de 15 dias. 3 - Por fim, CONCLUSOS. Chapada dos 

Guimarães/MT, 17 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124190 Nr: 231-74.2020.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCP, GSSA, MLdSAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a advogada dos denunciados citados, 

pela imprensa, para no prazo de 10 dias apresentar resposta à acusação. 

Encaminhando os autos ao Ministério Público para manifestar quanto a não 

localização do denunciado Orlan Campos Pinho, para citação .

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001185-74.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA SCHWARZ DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT6748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1001185-74.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA SCHWARZ DE MELLO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A I – Relatório Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA SCHWARZ DE MELLO 

em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

ambos qualificados no processo. Aduz a parte demandante que é usuária 

dos serviços prestados pela requerida (UC n. 394047-5) e que, no dia 

15/05/2019, funcionários da empresa ré compareceram em sua residência 

e registraram um Termo de Ocorrência e Inspeção, alegando que a 

unidade consumidora estaria ligada com desvio de energia no ramal de 

entrada, sendo o documento entregue a um conhecido que estava no 

local. Afirma, também, que, decorrido um tempo, recebeu uma 

correspondência informando que, em razão da inspeção realizada, teria 

sido constatado um desvio de energia e que haveria um período de 36 

meses a recuperar, somando a quantia de R$ 37.456,19. A parte autora 

narra que solicitou um laudo técnico elaborado por engenheiro eletricista, 

em que teria sido constatada a existência de uma única lâmpada instalada 

irregularmente, que seria de desconhecimento da autora, e que o débito 

apurado decorrente da suposta irregularidade seria no montante de R$ 

3.061,16. Requer, portanto, a concessão de tutela de urgência a fim de 

impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como que a 

ré se abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. Pugna, ainda, pelo recebimento da quantia de R$ 3.061,16, 

depositado nos autos a título de caução, que seria correspondente à 

energia elétrica utilizada indevidamente pela parte autora. No mérito, 

requer a declaração de inexigibilidade da cobrança de recuperação de 

consumo, bem como a devolução dos valores depositados nos autos 

como caução. Com a inicial, juntou documentos. A decisão de id. 

16930031 deferiu a tutela de urgência requerida. Realizada audiência, não 

houve conciliação entre as partes (id. 17814732). A parte demandada 

apresentou contestação no id. 18196219, aduzindo a regularidade do 

débito, a adoção dos procedimentos necessários de apuração das 

irregularidades, a inexistência de indenização devida e a notória alteração 

da média de consumo após o saneamento da irregularidade. Ainda, 

formulou a requerida pedido reconvencional a fim de que seja reconhecido 

o débito no valor de R$ 37.456,19 e condenada a autora ao pagamento do 

referido montante. Réplica à contestação e contestação à reconvenção no 

id. 18765182. O feito fora saneado no id. 23138662, sendo determinada a 

intimação das partes para especificarem as provas a serem produzidas. A 

parte demandada pugnou pela designação de prova pericial indireta a fim 

de que seja comparada a carga de equipamentos elétricos instalada e o 

montante em kWh aferido mensalmente, bem como a realização de 

audiência de instrução e julgamento (id. 23710136). A parte autora também 

requereu a designação de audiência instrutória (id. 24353737). O 

processo veio concluso. II - Fundamentação DA LIDE PRINCIPAL Não 

obstante requerida a dilação probatória, o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do 

CPC, uma vez que os elementos capazes de elucidar a questão já se 

encontram coligidos ao feito. A parte autora é consumidora, conforme 

disposto no art. 2º do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da parte 

demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que 

não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal 

“múnus” por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas. Sem 

delongas, a fim de que seja verificada a legitimidade ou não do débito 

exigido pela empresa demandada, faz-se imprescindível a comprovação 

pela ré acerca do efetivo desvio de energia elétrica, uma vez que a 

concessionária de serviço público é quem possui o conhecimento técnico 

e informativo acerca do serviço, bem como em torno da alegada alteração 

no funcionamento do mesmo. Nesse ponto, conforme estabelece a 

Resolução n. 414/2010 da ANEEL (artigos 129 e 115), constatando 

procedimento irregular, as concessionárias fornecedoras de energia 

elétrica devem certificar o ocorrido, praticando todos os atos necessários 

para a contenção da conduta, inclusive mediante emissão de cobrança da 

diferença de consumo dirigida ao responsável pela unidade consumidora. 

Além do mais, a concessionária de serviço público deve adotar todas as 

providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da 

suposta fraude no medidor de energia elétrica. Nos termos da aludida 

resolução: “Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a 

distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 

caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a 

menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal;” No vertente caso, o Termo de 

Ocorrência e Inspeção fora juntado nos autos (id. 16608299), sendo 

constatada a existência de desvio no ramal de entrada de energia elétrica. 

Vale ressaltar que o aludido documento fora devidamente assinado por 

pessoa identificada como funcionário do local, o que não fora 

controvertido pela parte demandante. Além do mais, foram acostadas as 

fotografias do local, com a indicação do desvio irregular de energia 

elétrica, bem como histórico de consumo, em que se apurou aumento do 

consumo da unidade após o saneamento da irregularidade. Depois, 

apurada a anormalidade no faturamento da energia elétrica, constatou-se 

a necessidade de recuperação de consumo não faturado no valor de R$ 

37.456,19 (id. 16608312). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de 

energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária 

a apuração pericial, a exemplo do que já se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DESVIO DE 

ENERGIA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO MEDIDOR. PROVA. RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. 1. É do usuário a 

responsabilidade pela energia consumida e não registrada. A 

documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de 

irregularidade nas unidades consumidoras da parte ré, provocando o 

fornecimento de energia elétrica sem a devida contraprestação. 2. Quando 

a irregularidade é decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de 

entrada do medidor, e este não foi retirado, mostra-se inócua e 

desnecessária a apuração pericial. 3. In casu, a concessionária realizou 

inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), 

notificou o cliente para acompanhar a realização da vistoria, juntou as 

fotografias do medidor adulterado, acostou a memória descritiva do 

cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho de medição, a 

justificar a cobrança realizada no presente feito. 4. Possível a suspensão 

do fornecimento de energia elétrica, em razão de apuração de 

irregularidade, nos termos do Tema 699, do Superior Tribunal de Justiça. 5. 

Inaplicáveis as disposições do § 3º, do art. 85, do Código de Processo 

Civil ao caso, pois a RGE é empresa privada e não Fazenda Pública. 6. 

Sentença de improcedência na origem. RECURSOS DESPROVIDOS.” 

(Apelação Cível, Nº 70080408107, Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 26-06-2019) 

(negritou-se)”. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE 

ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – 

ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – DÉBITO 

LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a 

distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel 

caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a 

menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa nº 414/2010). Sendo a 

irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de 

entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial. No 

caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, 

emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela 

cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de 

irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de 

consumo do aparelho mostrando que o consumo entre 04.2014 e 08.2017 

era de “0kWh” e que após a inspeção passou a ser maior que 100kWh, 

justificando a cobrança realizada no presente feito. (TJMT - N.U 
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1001912-02.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (negritou-se)”. 

Conforme prevê a Resolução nº 456/2000 da ANEEL - Agência Nacional 

de Energia Elétrica e, desde que observados os princípios constitucionais 

aplicáveis à sua atividade, a concessionária de serviço público pode 

cobrar por consumo de energia elétrica que deixou de ser registrado 

durante o período em que a cobrança se deu de forma irregular, sendo 

possível o lançamento da cobrança retroativa, por estimativa, referente à 

“energia não faturada”. Assim, provada a falha no registro de consumo, 

deve ser reconhecido o direito da concessionária à cobrança da 

diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço. 

Quanto ao valor da cobrança apurado, os documentos elaborados pela 

requerida dão conta de que “a energia consumida pela Parte Autora não 

era devidamente aferida pelo seu medidor, eis que vinha diretamente da 

rede da Requerida e não passava integralmente pelo aparelho, diante do 

desvio interposto”, o qual resultou no montante já informado. Assim, como 

acima mencionado, é lícita a cobrança por estimativa, com base nos 

consumos pretéritos. Bem por isso, constatando-se que houve desvio no 

ramal de energia elétrica e que as cobranças rechaçadas pela parte 

autora se tratam da diferença do consumo realizado pela unidade 

consumidora, não há qualquer abusividade praticada pela parte 

demandada. Bem por isso, diante da legitimidade do débito, não há que se 

falar em devolução do valor incontroverso depositado em Juízo ou em 

indenização por danos morais. DA RECONVENÇÃO Com relação à 

reconvenção apresentada pela parte ré/reconvinte, pretende o 

reconhecimento do valor de R$ 37.456,19 como quantia devida, bem como 

a condenação da parte autora/reconvinda ao pagamento do valor em 

questão. Nesse ponto, como já se mencionou, sendo considerada legítima 

a cobrança das diferenças apuradas em razão da ocorrência de desvio 

de energia elétrica no ramal de entrada, é de ser reconhecida a 

procedência do pedido reconvencional, com a condenação da parte 

autora/reconvinda ao pagamento da quantia referente à recuperação do 

consumo de energia elétrica. Vale ressaltar que o valor depositado nos 

autos pela parte autora, a título de caução, devidamente atualizado, 

deverá ser utilizado para saldar o débito do montante apurado. III – 

Dispositivo Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte 

autora, JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. 

Bem por isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% 

sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, 

suspensas em razão da gratuidade deferida à parte autora, na forma do 

art. 98, § 3º, do CPC. Por outro lado, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

contido na reconvenção. Desse modo, CONDENA-SE a parte 

autora/reconvinda ao pagamento da quantia indicada no documento de id. 

16608312 (R$ 37.456,19), com a incidência de juros de mora de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do 

vencimento, com o decote da quantia atualizada depositada nos autos (id. 

16639001 e id. 16639033). Quanto à lide reconvencional, CONDENA-SE a 

parte autora/reconvinda ao pagamento das despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte reconvinte, no 

importe de 10% sobre o valor da condenação acima, na forma do artigo 

85, § 2º, do CPC, contudo, condenação essa suspensa, uma vez que a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita, como autoriza o art. 98, § 3º, 

do CPC. Por oportuno, DECLARA-SE EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. Após o 

trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE com 

as anotações e baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 16 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000770-91.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000770-91.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARINETE GOMES PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A I – Relatório Trata-se de ação de indenização por danos morais 

ajuizada por MARINETE GOMES PEREIRA em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambos qualificados no 

encarte processual. Sustenta a requerente que é residente no município 

de Nova Brasilândia/MT e é usuária dos serviços fornecidos da empresa 

requerida (UC n. 6/2510482-9). Afirma que é pessoa simples e humilde e 

que, há algum tempo, tem observado que os valores cobrados pela 

concessionária ré vêm aumentando, sendo que a prestação de serviço 

estaria cada vez pior, uma vez que constantemente estaria sendo 

surpreendida com interrupções no fornecimento de energia elétrica, que 

ocasionaram a perda de eletrodomésticos, medicamentos e diversos 

alimentos perecíveis. Sustenta a autora, ainda, que as interrupções e 

oscilações de energia se dão sem qualquer comunicação prévia ou 

justificativas da concessionária, além de que estaria atingindo toda a 

cidade. Requer, portanto, a inversão do ônus da prova e que a requerida 

seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais 

sofridos em decorrência das quedas de energia elétrica. Ainda, pugna 

seja determinada a fiscalização, manutenção e melhorias no sistema de 

fornecimento de energia elétrica no Município de Nova Brasilândia/MT. Com 

a inicial, juntou documentos. A inicial foi recebida no id. 15112135. 

Realizada audiência, não houve acordo entre as partes (id. 16910372). A 

parte demandada apresentou contestação (id. 17073966) aduzindo que a 

interrupção no período informado somente se deu no dia 30/01/2018, em 

razão de caso fortuito e força maior, tendo a ré envidado todos os 

esforços necessários para o imediato restabelecimento do fornecimento 

de energia elétrica. No mais, aduz a inexistência dos requisitos 

necessários à reparação de danos morais. Réplica no id. 18149787. O 

feito fora saneado na decisão de id. 22490594, sendo determinada a 

intimação das partes para especificarem as provas a serem produzidas. A 

parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 22676217), 

ao passo em que a parte autora deixou de manifestar (id. 26779809). O 

processo veio concluso. II – Fundamentação Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

preliminares e questões prejudiciais a serem decididas no processo, 

mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões 

do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal 

de 1988, bem como do art. 371 do Código de Processo Civil. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste Juízo 

estão coligidos aos autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. A parte autora é consumidora, conforme disposto no art. 2º do CDC. 

Bem por isso, a responsabilidade da parte demandada é objetiva, por 

força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à 

demonstração de culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do 

risco-proveito das atividades desenvolvidas. No vertente caso, a parte 

autora não trouxe, na exordial, qualquer prova documental que desse 

lastro às alegações de que a suspensão no fornecimento de energia teria 

ocorrido de forma ilegal pela empresa requerida e que teria lhe causado 

danos. Em que pese alegar que teria perdido eletrodomésticos e alimentos 

perecíveis, não trouxe aos autos notas fiscais, cupons, fotografias dos 

alegados danos, nem qualquer outro meio de prova. Juntou tão-somente 

uma relação elaborada unilateralmente acerca das datas e horários em 

que a energia elétrica teria sido suspensa, não havendo sequer a 

indicação de número de protocolos de eventuais ligações telefônicas à 

requerida ou qualquer evidência de que a autora tenha tentando 

solucionar extrajudicialmente os supostos impasses. Por outro lado, a 

empresa ré comprovou, por meio do documento de id. 17073976, que 

promoveu a suspensão do fornecimento de energia elétrica apenas no dia 

30/01/2018, por motivos emergenciais. Importante ressaltar que a inversão 

do ônus da prova não é instituto automático, devendo a parte autora 

demonstrar a prova mínima de suas alegações. Assim, mesmo que o juízo 

reconheça a hipossuficiência da requerente em relação à requerida, cabe 

à parte autora comprovar minimamente suas alegações. Nesse sentido: 

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS 
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MORAIS – CONSUMIDOR – COBRANÇA DEVIDA – AUSENCIA DE PROVA 

DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova mínima indiciária da ocorrência 

dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral 

indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do 

Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante 

à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de 

prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o 

estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa 

do Consumidor. (N.U 8010320-17.2016.8.11.0038, TURMA RECURSAL, 

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/08/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)”. Nesse passo, verifica-se que 

a autora não se desincumbiu de seu ônus. Não encartou aos autos a 

comprovação de qualquer dano sofrido pela alegada queda de energia, 

tampouco de que as quedas foram comunicadas à empresa requerida, 

visando solucionar eventuais problemas na prestação do serviço. Como 

se não bastasse, não restou demonstrado também que o restabelecimento 

do serviço não teria sido realizado em tempo razoável. Nos casos de 

queda ou oscilação de energia, ainda que haja comprovados danos 

materiais e o nexo causal, a indenização por dano moral exige 

comprovação dos danos sofridos, a exemplo do que já se decidiu: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – DEFEITO DO SERVIÇO – OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – 

QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – 

PRAZO QUINQUENAL (ART. 27 DO CDC) – DECISÃO DESCONSTITUÍDA – 

APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC – DEVER DE INDENIZAR 

EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – 

AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de danos causados 

por fato do serviço, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, conforme 

disposto no artigo 27 do CDC. Estando a causa em condições de 

julgamento, o Juízo ad quem poderá analisar as questões suscitadas e 

discutidas no processo mesmo se não foram apreciadas no Juízo de 

origem, de acordo com o previsto no § 4º do art. 1.013 do CPC. 

Comprovado que a oscilação do fornecimento de energia elétrica, por 

parte da concessionária de serviço público, ocasionou os danos nos 

aparelhos eletrônicos pertencentes ao autor, é de se reconhecer a sua 

responsabilidade e o dever de indenizar. A falha na prestação do serviço 

da concessionária de energia, consistente na sobrecarga da rede elétrica 

que acabou acarretando a queima de equipamentos eletrônicos é por 

demais insignificante para atingir quaisquer dos sentimentos próprios do 

indivíduo, não passando de um simples e momentâneo dissabor. (N.U 

0004716-49.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).” “APELAÇÃO 

CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO - DANOS EM EQUIPAMENTO CLÍNICO 

DECORRENTES DE QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA - COBERTURA DEVIDA 

- CLÁUSULA LIMITATIVA - DE EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA 

- REDIGIDA SEM DESTAQUE - NULIDADE - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O objetivo 

principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento 

futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte do 

segurador. 2. Danos decorrentes de falha elétrica não estão excluídos da 

cobertura do contrato firmado entre as partes. 3. Comprovado o nexo 

causal entre a oscilação de energia e os danos elétricos, impõe-se o 

dever de indenizar os danos devidamente comprovados. 4. Restando 

caracterizado como mero dissabor ou mero desacerto contratual, não 

pode ser entendido como dano moral, pois que não violou seus direitos de 

personalidade. (N.U 0023009-62.2010.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2012, 

Publicado no DJE 23/03/2012)” Assim, inexistindo prova de que houve 

falha na prestação do serviço da concessionária de energia, não há que 

se falar no recebimento de indenização por danos morais. III – Dispositivo 

Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das 

despesas, custas e de honorários advocatícios correspondentes a 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, 

contudo, condenação essa suspensa, uma vez que beneficiária da justiça 

gratuita, como regula o art. 98, § 3º, do CPC. Por corolário, EXTINGUE-SE o 

processo com a resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de estilo. 

INTIMEM-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 16 de março de 2020. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000191-12.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA TELES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000191-12.2019.8.11.0024. AUTOR(A): IRACEMA TELES DE AMORIM 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I – Relatório Trata-se a 

demanda de ação que objetiva a obtenção de pensão por morte c/c pedido 

de reconhecimento de união estável, ajuizada por IRACEMA TELES DE 

AMORIM em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), 

narrando, em suma, que convivia maritalmente com o falecido, 

preenchendo, portanto, os requisitos legais para o recebimento do 

benefício. Com a exordial, vieram documentos. A petição inicial foi 

despachada (id. 18113207). A autarquia ré apresentou contestação (id. 

19587496), alegando, em síntese, a necessidade de comprovação da 

relação de união estável e de preenchimento dos requisitos para a 

concessão da pensão por morte. Juntou documentos. Réplica à 

contestação no id. 19771593. O feito fora saneado (id. 23900558), sendo 

designada audiência de instrução e julgamento. Na audiência, foram 

colhidos os depoimentos de 03 (três) testemunhas. Os memoriais finais da 

parte autora foram remissivos à inicial. A parte requerida, por sua vez, 

não compareceu ao ato (id. 25871763). O processo veio concluso. II – 

Fundamentação Não havendo preliminares e outras questões prejudiciais 

a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da 

demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 

93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do 

novel Código de Processo Civil. Para concessão do benefício é 

necessário, como regra, que o óbito tenha ocorrido enquanto o 

trabalhador tinha a qualidade de segurado do RGPS. Tal regulamentação 

está prevista no artigo 74 da Lei nº 8.213/91, porém, que para a obtenção 

da pensão por morte é necessária a comprovação do (a) óbito do 

segurado, (b) a qualidade de segurado do falecido, e (c) a qualidade de 

dependente do beneficiário. A certidão de óbito está juntada nos autos e 

aponta o falecimento de Nei Sebastião Silva Moreira, em 24/06/2018 (id. 

18087073). A qualidade de segurado do falecido restou demonstrada, 

consoante se observa dos documentos de (id. 18087073), que apontam 

que, quando do óbito, era trabalhador urbano, contribuinte do Regime 

Geral de Previdência Social. Depois, no que toca à prova da convivência 

marital, é cediço que, para fins de reconhecimento de união estável, 

faz-se necessário possuir a relação características e requisitos próprios, 

tais como a convivência pública, duradoura e contínua, estabelecida com o 

objetivo de constituição de família. No caso dos autos, os documentos de 

id. 18087073 revelam a relação marital existente entre a autora e o “de 

cujus”, o que fora, depois, ratificado por meio da prova oral colhida em 

Juízo. Aliás, as testemunhas ouvidas foram unânimes em afirmar a 

existência da união estável entre as partes, que se reconheciam e eram 

reconhecidos como marido e esposa. Depois, confirmaram a coabitação 

quando do passamento, de modo que o reconhecimento da união estável é 

medida de rigor. No que se refere à prova da dependência, é sabido que 

há três classes de dependentes: “a) Classe I: o cônjuge, a companheira, o 

companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental 

que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado 

judicialmente; b) Classe II: os pais e; c) Classe III: o irmão não emancipado, 

de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que 

tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou 

relativamente incapaz, assim declarado judicialmente”. Assim, havendo 

dependentes de uma classe, os dependentes da classe seguinte perdem 

o direito a receber pensão por morte, nos termos do § 1º do art. 16 da Lei 
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n. 8.213/91. No caso dos autos, como a autora pertence à primeira classe 

e os filhos em comum são maiores de 21 (vinte e um) anos, ela faz jus ao 

benefício. Desta feita, sendo demonstrada a ocorrência do óbito, restando 

incontroverso nos autos a qualidade de segurado do instituidor do 

benefício, aliado à demonstração nestes autos acerca da qualidade de 

dependente através das provas encartadas neste processo, inclusive 

com a oitiva de testemunhas por este juízo, a medida que se impõe é a 

procedência da pretensão. III – Dispositivo Ante o exposto, este Juízo 

JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais para (a) RECONHECER a união 

estável existente entre a parte autora e o falecido Nei Sebastião Silva 

Moreira, no período entre 25/05/1993 até a data do óbito (24/06/2018), nos 

termos do art. 1.723 do Código Civil, e para (b) CONDENAR o INSS a 

instituir pensão por morte, nos seguintes termos: a) o nome do segurado: 

NEI SEBASTIÃO SILVA MOREIRA; b) nome da beneficiária: IRACEMA 

TELES DE AMORIM; c) o benefício concedido: pensão por morte, inclusive 

com o abono anual – 13º salário; d) a renda mensal atual: SALÁRIO 

MÍNIMO; e) a data de início do benefício – DIB: (07/11/2018 – data do 

requerimento); f) data do início do pagamento: implantação em 30 dias da 

data da intimação da sentença. Saliente-se que a correção monetária 

deverá ser aplicada em conformidade com o Manual de Cálculo da Justiça 

Federal, enquanto que os juros moratórios simples serão em 1,0% a.m, 

este deverá incidir na data do requerimento administrativo. Além disso, 

CONDENA-SE o INSS ao pagamento de honorários advocatícios no 

percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. 

Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do CPC, não se trata de remeter os 

autos à instância superior para remessa necessária, mormente pelo teor 

da Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação não 

engloba as prestações vincendas. Imune o INSS do pagamento das custas 

processuais. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 17 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000285-91.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELA ARAUJO (AUTOR(A))

FATIMA BENEDITA DE FREITAS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000285-91.2018.8.11.0024. AUTOR(A): JANAINA ANGELA ARAUJO 

TESTEMUNHA: FATIMA BENEDITA DE FREITAS REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL I – Relatório Trata-se a demanda de ação que 

objetiva a obtenção de salário maternidade ajuizada por JANAINA 

ANGELA ARAÚJO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS), narrando em suma, que a parte autora preenche os requisitos 

legais para a concessão do benefício. Com a exordial, vieram documentos. 

A petição inicial foi recebida (id. 13184405). A parte demandada 

apresentou contestação no id. 14013021. A réplica é vista no id. 

14517820. O feito fora saneado, ocasião em que se determinou a 

realização de audiência de instrução e julgamento a fim de verificar a 

qualidade de segurada especial da parte autora (id. 23905352). A parte 

autora apresentou o rol de testemunhas no id. 24626969. Audiência no id. 

25872262, ocasião em que foram colhidos os depoimentos de duas 

testemunhas arroladas pela parte autora. Os memoriais foram 

apresentados de forma remissiva. Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação Não havendo preliminares e outras questões prejudiciais 

a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da 

demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 

93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do 

novel Código de Processo Civil. Como visto do relatório, cuida-se de ação 

pela qual a parte autora sustenta que preenche os requisitos exigidos pela 

Lei 8.213 de 1991 e faz jus ao recebimento do benefício previdenciário 

salário maternidade. A aludida norma, ao dispor sobre os benefícios da 

Previdência Social, como norma de regramento infraconstitucional do 

artigo 201 da Constituição Federal de 1988, assevera em seu artigo 18, 

artigo 39 e artigo 81, in verbis: “Art. 18. O Regime Geral de Previdência 

Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão 

de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios 

e serviços: I - quanto ao segurado: (...) g) salário-maternidade;” “Art. 39. 

Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, 

fica garantida a concessão: (...) Parágrafo único. Para a segurada 

especial fica garantida a concessão do salário-maternidade no valor de 1 

(um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, nos 12 (doze) meses imediatamente 

anteriores ao do início do benefício. (Incluído pela Lei nº 8.861, de 1994)” 

Quanto ao benefício pleiteado, eis o art. 71 do citado diploma: “Art. 71. O 

salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 

120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias 

antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e 

condições previstas na legislação no que concerne à proteção à 

maternidade.” (Redação dada pala Lei nº 10.710, de 5.8.2003) Ademais, 

tratando-se de segurada especial, é imprescindível a demonstração da 

carência do benefício, conforme o art. 25, inciso III, da Lei n. 8.213/91[1]. 

Partindo dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos 

autos que a parte autora é mãe de Lorena Araújo Sampaio, nascida em 

08/11/2017, conforme se observa da certidão de id. 13173510. De outra 

banda, em se tratando de segurada especial, a comprovação da atividade 

rural deve ser feita de acordo com os artigos 55, § 3º, e 106 da Lei n. 

8213/91, que assim dispõe: “Art. 55 – O tempo de serviço será 

comprovado de forma estabelecida no Regulamento compreendendo, além 

do correspondente às atividades de qualquer das categorias de 

segurados de que trata o art. 11 desta lei, mesmo que anterior á perda da 

qualidade de segurado: (...) § 3º - a comprovação do tempo de serviço 

para os efeitos desta lei, inclusive mediante justificação Administrativa ou 

judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando 

baseada em inicio de prova material, não sendo admitida prova 

exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivos de força 

maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento”. “Art. 106 – 

Para comprovação do exercício de atividade rural será obrigatória, a partir 

de 16 de abril de 1994, a apresentação da carteira de identificação de 

contribuição – CIC referida no § 3º do artigo 12 da Lei nº 8212 de 

24/07/1991”. Percebe-se, pois, que desde o advento da lei nº 8.861 de 

25/03/1994, que alterou a Lei n. 8.213/91, as seguradas especiais têm 

direito ao salário maternidade, sem a necessidade do recolhimento de 

contribuições, mediante a simples comprovação do exercício da atividade 

rural nos doze meses anteriores ao inciso do benefício, nos termos dos 

art. 55, § 3º, e 106 da Lei nº 8.213/91. No caso dos autos, para fazer 

prova do exercício de atividade rural em regime de economia familiar, a 

autora apresentou documentos, dentre eles, declaração do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Chapada dos Guimarães, dando conta de que 

exerce atividade rural em regime de economia familiar, e documento que 

informa a localidade rural onde reside, constituindo, portanto, início de 

prova material apta a comprovar o preenchimento do requisito em questão. 

Ademais, tal prova documental é corroborada pela prova testemunhal 

produzida em Juízo, que fora categórica em confirmar a condição de 

trabalhadora rural da parte autora, por período superior ao da carência 

legal, de modo que a procedência do pedido é medida de rigor. Nesse 

sentido: “PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. TRABALHADORA 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA PELA PROVA 

TESTEMUNHAL. CONJUNTO HARMÔNICO. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS. I- Os requisitos para a concessão do salário 

maternidade a trabalhadora rural compreendem a ocorrência do parto e a 

comprovação de efetivo exercício de atividade no campo. II - O início de 

prova material, somado à prova testemunhal, formam um conjunto 

harmônico, apto a demonstrar que a parte autora exerceu atividades no 

campo no período exigido em lei, advindo deste fato, a sua condição de 

segurada da Previdência. III- Apelação do INSS improvida. (TRF-3 - Ap: 

00365981120174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 19/02/2018, OITAVA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/03/2018)” III – Dispositivo 

Ante o exposto, considerando a existência de documentos que 

caracterizam razoável inicio prova material, preenchidos os requisitos 

legais para a concessão do benefício pleiteado, este Juízo JULGA 

PROCEDENTE o pedido da autora e CONDENA o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder Salário-Maternidade à autora 

JANAÍNA ÂNGELA ARAÚJO, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal em 
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razão do nascimento de sua filha, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do 

requerimento administrativo, ou seja, 28/03/2018 – DIB. Os valores devidos 

pelo benefício deverão ser acrescidos de correção monetária, calculados 

na forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da 

Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado 

pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça 

Federal. CONDENA-SE a requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor das parcelas 

vencidas até a data da prolação da sentença, excluídas as parcelas 

vincendas, a teor da Súmula 111 do STJ. Isento o INSS do pagamento das 

custas processuais. Com o trânsito em julgado, certifique-se e EXPEÇA-SE 

precatório ou RPV, observando-se as formalidades legais e 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal. Após, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 17 de março de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 25. A concessão das prestações 

pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes 

períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: III - 

salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos V e VII do 

art. 11 e o art. 13: dez contribuições mensais, respeitado o disposto no 

parágrafo único do art. 39 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 

26.11.99)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000705-96.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DE CARVALHO (TESTEMUNHA)

DEVAIR BERNARDO (AUTOR(A))

GUILHERME BENTO SIRINO (TESTEMUNHA)

JOAO FURTUNATO SARMENTO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000705-96.2018.8.11.0024. AUTOR(A): DEVAIR BERNARDO 

TESTEMUNHA: JONAS DE CARVALHO, JOAO FURTUNATO SARMENTO, 

GUILHERME BENTO SIRINO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL I – Relatório Trata-se a demanda de ação que objetiva a obtenção 

de aposentadoria por idade rural ajuizada por DEVAIR BERNARDO em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, narrando, em 

suma, que a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão 

do benefício. Com a exordial, vieram os documentos. A petição inicial foi 

despachada na decisão de id. 14725601, ocasião na qual foi indeferida a 

tutela antecipada e determinada a citação do requerido. A parte 

demandada apresentou contestação (id. 15451734), alegando, em síntese, 

a ausência dos requisitos para a concessão do benefício requerido. 

Réplica à contestação no id. 16188918. O feito fora saneado, ocasião em 

que se designou audiência de instrução e julgamento (id. 23906720). A 

parte autora apresentou rol de testemunhas (id. 24436221). Realizada 

audiência (id. 25872596), foram colhidos os depoimentos de duas 

testemunhas. A parte autora apresentou memoriais remissivos. A parte ré, 

por sua vez, deixou de apresentar os memoriais. Vieram os autos 

conclusos. II – Fundamentação Não havendo preliminares e outras 

questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a 

análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, 

nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, bem 

como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. De acordo com o art. 

48, § 1º e o art. 143 da Lei n. 8.213/91, bem como o art. 201 da 

Constituição Federal, a idade mínima para aposentadoria rural por idade é 

de 60 (sessenta) anos para o homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para 

a mulher. Com relação à carência, o art. 143 da Lei de Benefícios 

estabelece que, o trabalhador rural deve (1) comprovar o efetivo exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no (2) período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 

9º do art. 11. No caso em tela, o autor demonstrou o preenchimento do 

requisito idade, ou seja, contava com 62 (sessenta e dois) anos de idade 

à época do ajuizamento da demanda, conforme se verifica pelo documento 

de identidade acostado à inicial. No que tange à qualidade de segurado, 

nota-se que o autor colacionou documentos indicando o início de prova 

material quanto ao tempo de atividade em que labora sob regime de 

economia familiar pelo tempo de carência do benefício correspondente a 

180 (cento e oitenta) meses, conforme o art. 142 da Lei n. 8.213/91, tendo 

em vista a implementação da idade mínima para a concessão do benefício 

ainda no ano de 2016. O início de prova material acostada aos autos 

consiste em documentos que apontam a qualificação de lavrador, 

declaração de exercício de atividade rural, registro de bovinos, além de 

termo de homologação de atividade rural, firmado com a própria autarquia 

requerida (id. 14544252), dentre outros. Além disso, a prova testemunhal 

produzida em audiência corrobora a afirmação de trabalho rural, em 

regime de economia familiar, conforme se verifica das mídias juntadas aos 

autos. Enfim, no caso concreto, a instrução demonstrou que o autor 

sempre exerceu atividades campesinas, em regime de economia familiar 

por período correspondente ao tempo de carência do benefício, conforme 

depoimento das testemunhas, bem como o início de prova material 

produzido. Nesse sentido, é a jurisprudência: “SÚMULA nº 14 da TNU - 

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material, corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício. SÚMULA N. 34 da TNU - Para fins de comprovação 

do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo 

à época dos fatos a provar.” Desta forma, faz jus ao recebimento de um 

salário-mínimo, tal como preceitua o art. 143 da Lei de Benefícios. III – 

Dispositivo Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para o fim de determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural 

por idade do autor nos seguintes termos: a) o nome do segurado: DEVAIR 

BERNARDO b) o benefício concedido: aposentadoria por idade rural, 

inclusive com o abono anual – 13º salário; c) a renda mensal atual: salário 

mínimo d) a data de início do benefício – DIB: data do requerimento 

administrativo – 09/08/2016 e) data do início do pagamento: 30 dias da 

data da intimação da sentença. f) período a ser considerado como 

atividade rural: (15 anos, art. 142 da Lei n. 8.213/91). Por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do 

Código de Processo Civil. Os juros de mora e correção monetária deverão 

incidir com base no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos 

da Justiça Federal. Além disso, CONDENA-SE o INSS ao pagamento de 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, este no 

percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da 

condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da 

sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, I 

do Código de Processo Civil, não se trata de hipótese de remeter os autos 

a instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da 

Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que evidencia que o 

valor da condenação não engloba as prestações vincendas. Fica ISENTO 

o INSS do pagamento das custas processuais. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 17 de março de 

2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-08.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO DOMINGOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000383-08.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:EXPEDITO 

DOMINGOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARCI MELO MOREIRA 

POLO PASSIVO: OI MÓVEL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 15:15 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 522 de 975



CEP: 78195-000 . 16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-89.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON MOREIRA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo de 10 dias, manifestarem requerendo 

o que de direito, tendo em vista o retorno dos autos da Turma Recursal. 

Chapada dos Guimarães-MT, 17 de março de 2020. Edgar José de Oliveira 

- Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-35.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA ALVARENGA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo de 10 dias, manifestarem requerendo 

o que de direito, tendo em vista o retorno dos autos da Turma Recursal. 

Chapada dos Guimarães-MT, 17 de março de 2020. Edgar José de Oliveira 

- Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001240-25.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULANO ALEXANDRE RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente da Audiência de Conciliação 

redesignada para o dia 21/02/2019, às 14h15min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 30 de janeiro de 2019. 

Ivanete Loverde Mazocco - Gestora Judiciária em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001240-25.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULANO ALEXANDRE RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo de 10 dias, manifestarem requerendo 

o que de direito, tendo em vista o retorno dos autos da Turma Recursal. 

Chapada dos Guimarães-MT, 17 de março de 2020. Edgar José de Oliveira 

- Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000143-19.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALVES 48354503100 (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES OAB - MT21846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CLIENTES BRF 

(TESTEMUNHA)

 

Intimação do advogado da parte requerente da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 19/05/2020 Hora: 13:30 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 17 de março de 2020. Edgar 

José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002621-34.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO ALVES DA CRUZ BOMDESPACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 17 de março de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-75.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE PINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000385-75.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:MIRIAM DE PINHO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 13:45 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 17 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 17/2020-CA

Excelentíssima Senhora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, 

Juíza de Direito Diretora do Fórum desta Comarca de Colíder/MT, no uso de 

suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 002/2015/PRES, de 

02.03.2015;

Considerando que o servidor EDSON NASCIMENTO, matrícula 6704, 

auxiliar judiciário, designado Gestor Geral, encontra-se afastado por 

período indeterminado, para tratamento médico;

Considerando que o servidor DOUGLAS FERREIRA CORSINI, matrícula 

20448, analista judiciário, designado Gestor Administrativo II, 

encontrar-se-á afastado no período de 02/03/2020 a 21/03/2020, em 

usufruto de (20) vinte dias de férias regulares e no período de 22/03/2020 

a 05/04/2020, em razão de usufruto de (15) quinze dias de folgas 

compensatórias, devendo ainda permanecer em regime de quarentena, 
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atendendo o disposto na Portaria-Conjunta nº 247, de março de 2020, 

artigo 2º;

Considerando que o servidor ROMINHO APARECIDO ANASTÁCIO, 

matrícula 4095, auxiliar judiciário, designado Gestor Administrativo III, 

encontra-se afastado, em obediência a Portaria-Conjunta nº 247, de março 

de 2020, art. 18, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, afastando das funções, servidores acima de 

sessenta anos e portador de doenças crônicas.

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora PATRICIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ, matrícula 

9152, analista judiciária, para exercer a função de Gestor Geral, em 

substituição legal, no período de 18/03/2020 a 05/04/2020, perfazendo 19 

(dezenove) dias de substituição.

Publique-se e cumpra-se, remetendo copia à Coordenadoria de Recursos 

Humano CRH.

Colíder-MT, 17 de março de 2020.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000378-65.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO AMARAL QUEIROZ (EXECUTADO)

FABIO AMARAL QUEIROZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000378-65.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE EXECUTADO: FABIO AMARAL QUEIROZ, 

FABIO AMARAL QUEIROZ Vistos. O Juízo possui acesso aos sistemas 

informativos da Receita Federal e da Justiça Eleitoral – INFOJUD e SIEL, 

respectivamente –, o que torna desnecessária e despicienda a expedição 

de ofício a tais entidades para pesquisa de endereço. Desta feita, DEFIRO 

parcialmente os pedidos insertos no petitório retro para determinar, via 

sistema INFOJUD, a consulta de novo endereço da parte executada. Com 

a vinda do resultado da diligência, INTIME-SE a parte autora para requerer 

o que entender de direito, em cinco (5) dias. No mesmo ato, INTIME-SE a 

parte exequente para informar qualquer dos seguintes dados do 

executado: nome da mãe, data de nascimento ou o número do título de 

eleitor, informações imprescindíveis à efetiva realização da pesquisa junto 

ao SIEL. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA 

CÍVEL

Processo Número: 1002118-58.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIDONIA FELDKIRCHER (AUTOR(A))

S FELDKIRCHER - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER, 17/03/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001973-02.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANILDO GONCALO COELHO OAB - MT0015682A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NINA MONTEIRO GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001973-02.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: NINA MONTEIRO GONCALVES 

Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 

6.830/80. Caso a parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito, procedendo-se desde logo a avaliação. A parte 

executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo, nos moldes 

do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto 

pagamento, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001986-98.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA PRECILIANA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001986-98.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: ELZA PRECILIANA DE ARAUJO 

Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 

6.830/80. Caso a parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito, procedendo-se desde logo a avaliação. A parte 

executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo, nos moldes 

do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto 

pagamento, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001998-15.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARQUES ARAGAO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001998-15.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: LUCIANA MARQUES ARAGAO 

Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 

6.830/80. Caso a parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito, procedendo-se desde logo a avaliação. A parte 

executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 
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contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo, nos moldes 

do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto 

pagamento, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001991-23.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO CARFI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001991-23.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: HELIO CARFI Vistos. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora, 

observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002001-67.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MARCATTO SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002001-67.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: REGINA MARCATTO SILVA Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001984-31.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON CARLOS PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001984-31.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: EDILSON CARLOS PEREIRA Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002014-66.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO CARVALHO DIAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002014-66.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: MARCOS AURELIO CARVALHO 

DIAS Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, 

pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 

6.830/80. Caso a parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito, procedendo-se desde logo a avaliação. A parte 

executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo, nos moldes 

do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto 

pagamento, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002000-82.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DUARTE BORBA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002000-82.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: MARLENE DUARTE BORBA Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002002-52.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA ROHDEN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002002-52.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: TEREZINHA ROHDEN Vistos. CITE-SE 

a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002020-73.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE DE ROSSI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002020-73.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: CLAUDETE DE ROSSI Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002019-88.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002019-88.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: ROSA MARIA DA SILVA Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002089-08.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002089-08.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 

Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 

6.830/80. Caso a parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito, procedendo-se desde logo a avaliação. A parte 

executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo, nos moldes 

do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto 

pagamento, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40579 Nr: 2245-67.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO SOARES DOS SANTOS, 

SALVADORA ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO o sobrestamento do feito pelo prazo de noventa (60) dias, 

como requerido às fls. 197/198.

 Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação, INTIME-SE a 

parte exequente para impulsionar o feito, em cinco (5) dias, sob pena de 

extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40578 Nr: 2244-82.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A LOPES SANDIM, ADEJAIMES LOPES SANDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o sobrestamento do feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

conforme requerido às fls. 170/171.

 Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação, INTIME-SE a 

parte exequente para impulsionar o feito, em cinco (5) dias, sob pena de 

extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 44353 Nr: 1222-52.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISLA CARLA CARRA LTDA - ME, ISLA CARLA 

CARRARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 Vistos.

Cuida-se de ação de execução fundada em titulo executivo extrajudicial 

tendo como partes as em epígrafe.

Entre um ato e outro, o Juízo deferiu o bloqueio de ativos financeiros da 

parte executada pelo sistema BACENJUD (fl. 136), que restou 

parcialmente frutífero (fls. 138/139).

Em petição às fls. 144/148, a parte executada informa que houve a 

penhora de valores inferiores a quarenta salários mínimos depositados em 

caderneta de poupança, requerendo o desbloqueio da constrição 

realizada.

Instada a se manifestar, a parte exequente pugnou pelo indeferimento do 

pleito da executada (fls. 157/159).

É o que merece registro.

DECIDO.

De partida, convém informar o fato de que o Sistema BACENJUD, 

disponibilizado ao magistrado para realização da penhora online, não faz 

distinção acerca da origem dos valores a serem bloqueados, razão 

porque cabe à parte demonstrar que o bloqueio se deu sobre bens 

inalienáveis.

Esclarece-se, ademais, que o sistema BACENJUD não informa em qual 

conta os valores porventura constritos foram encontrados, mas tão 

somente a instituição financeira, conforme se observa do expediente de 

fls. 138/139.

Compulsando os autos, verifico que a parte executada, embora tenha 

alegado, não comprovou a impenhorabilidade dos valores constritos no 

feito.

Destarte, a executada juntou mera cópia de um cartão de débito (fl. 151) e 

extratos referentes aos custos da faculdade de medicina que vem 

cursando (fls. 152/154). A executada não teve sequer o zelo de juntar 

uma cópia do extrato da conta no qual as quantias foram bloqueadas, a 

fim de comprovar realmente se tratarem de recursos depositados em 

caderneta de poupança.

Assim, não tendo a parte executada se desincumbindo a contento do ônus 

de comprovar a impenhorabilidade dos recursos reclamados, o 

indeferimento dos pedidos formulados às fls. 144/148 é medida de rigor.

Pelo exposto, DESACOLHO a manifestação de impenhorabilidade dos 

valores bloqueados no feito e INDEFIRO os pedidos formulados às fls. 

144/148.

INTIMEM-SE as partes.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, INTIME-SE a 

parte exequente para impulsionar o feito, em cinco (5) dias, pugnando pelo 

que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 46950 Nr: 757-09.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVERSUT & SVERSUT LTDA, MARCELO 

GONÇALVES MARACCINI, RAQUEL LEDO MARTINS MARACCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937-MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Bortolassi - 

OAB:1141-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de cinco (5) dias, se 

manifeste quanto ao exposto no petitório de fls. 145/147.

 Após, à conclusão para novas deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 57705 Nr: 1989-51.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS, 

ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO o sobrestamento do feito pelo prazo de noventa (60) dias, 

como requerido às fls. 141/142.

 Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação, INTIME-SE a 

parte exequente para impulsionar o feito, em cinco (5) dias, sob pena de 

extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82166 Nr: 3191-29.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO DO SANTO MORELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Cesar Pereira 

Martins Junior - OAB:MT 22.241/O, DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o executado não apresentou embargos e a parte 

autora requereu a realização de leilão do imóvel penhorado em petitório 

retro, DETERMINO designação de datas e horários para realização de 

hasta pública, devendo os editais ser expedidos com observância plena 

aos artigos 881, 886 e 887 do Código de Processo Civil, art. 22, § § 1º e 2º 

da Lei 6.830/80, bem como ao Capítulo 6, Seção 7, da CNGC.

Nos termos do artigo 887, § 4º, do Estatuto Adjetivo Civil e, visando 

atender às peculiaridades da Comarca, DETERMINO que os editais sejam 

divulgados na Rádio Comunitária local, no espaço destinado à utilidade 

pública.

NOMEIO para a hasta pública do bem móvel submetido à constrição 

judicial, a leiloeira oficial – Cirlei Freitas Balbino da Silva – representante da 

empresa especializada Balbino Leilões, a qual deverá ser intimada acerca 

da nomeação, para que, em anuindo com o encargo, manifestar sua 

aceitação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

FIXO o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a 

título de comissão à leiloeira, cujo valor deverá ser adimplido pelo 

arrematante.

Após a formalização da arrematação, nos termos previstos no artigo 903 

do Código de Processo Civil, voltem os autos conclusos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84762 Nr: 2149-08.2013.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 Vistos.

Como é cediço, a Carta Magna só permite o acesso gratuito à Justiça aos 

necessitados desde que comprovem a insuficiência de recursos (art. 5º, 

inc. LXXIV, da CF).

Neste caso, reputo inconsistente a alegação do requerente de estar 

impossibilitado de suportar o pagamento das custas processuais.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 527 de 975



É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, podendo ser elastecida para até 05 

(cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, 

nos termos do art. 1º, da Resolução nº 90/2017-CSDP.

 Porquanto os autos revelam que a parte autora aufere renda mensal 

superior ao limite estabelecido em lei, que são destinados a sua própria 

mantença, situação absolutamente incompatível com a hipótese prevista 

na lei para a concessão do benefício da gratuidade processual.

Embora possa ser concedido, em princípio, mediante mera afirmação de 

miserabilidade (art. 99, § 3º, do CPC), não se impõe que o pedido seja 

obrigatoriamente aceito, podendo o magistrado indeferir o benefício “se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade" (§ 2º do referido dispositivo legal).

Desse modo, embora a lei não reclame pobreza extrema ou estado de 

penúria para a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, o fato é 

que no presente caso não foi comprovada ausência de recursos para 

suportar os encargos da lide.

Assim, não há, por ora, elementos suficientes a fundamentar a ratificação 

do benefício pleiteado pela autora, razão pela qual INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça.

Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para recolher as custas e taxas 

processuais, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termo do art. 257 do CPC.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 99504 Nr: 1825-13.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o sobrestamento do feito pelo prazo de trinta (30) dias, como 

requerido na petição retro.

Após o decurso do prazo supra, INTIME-SE a parte exequente para 

impulsionar o feito, em cinco (5) dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85816 Nr: 3212-68.2013.811.0009

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE ZOTARELLI PALEARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR CESAR PALEARE - Espólio de, ESTE 

JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5.983/MT

 Vistos.

Como é cediço, ao inventariante incumbe velar pelos bens do espólio com 

a mesma diligência que teria se seus fossem, a teor do que dispõe o art. 

618, inc. II, do CPC.

Ademais, o Código de Processo Civil autoriza, em situações excepcionais 

e ouvidos os demais interessados, a alienação de bens de qualquer 

espécie, conforme disposição do inc. I do seu art. 619.

No caso presente, verifico a pertinência em autorizar a venda do gado que 

integra o espólio, conforme requerido à fl. 616, pois os herdeiros são 

concordes quanto ao pedido (assinam petição conjunta) e é conhecida a 

necessidade de vender os semoventes no período adequado e no peso 

ideal, sob pena de depreciação ou mesmo perecimento do bem.

Assim, DEFIRO o pedido formulado à fl. 616, em razão do que DETERMINO 

seja expedido alvará judicial autorizando a venda de quarenta e uma (41) 

cabeças de gado que compõem o espólio, cujo montante arrecadado 

deverá ser integralmente depositado em Juízo, no prazo máximo de cinco 

(5) dias após a venda.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário COM URGÊNCIA, haja vista que o 

bem objeto do pedido corre o risco de perecer.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86137 Nr: 3544-35.2013.811.0009

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA CANHET WEIAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOLANDA APARECIDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de “ação de despejo c/c reparação de danos materiais” ajuizada 

por SANDRA MARIA CANHET em face de IOLANDA APARECIDA LIMA, 

conforme razões expostas na peça de ingresso.

Por não ter sido encontrada pessoalmente a parte requerida foi citada por 

edital, sendo que não compareceu e nem constitui advogado nos autos (fl. 

51).

A inicial veio instruída com alguns documentos.

Nomeada curadora especial da requerida, a Defensoria Pública 

apresentou contestação às fls. 52/53.

Intimadas as partes para especificarem as provas que ainda pretendiam 

produzir, a requerida pugnou pelo depoimento pessoal da parte autora, 

enquanto a parte autora quedou-se inerte (fl. 58).

Designada a audiência de instrução e julgamento, compareceu à 

solenidade somente o advogado da parte requerida (fl. 76), nomeado para 

o ato.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Considerando que a parte autora, devidamente intimada para especificar 

as provas que pretende produzir, quedou-se inerte (fl. 51), e que a 

requerida não manifestou interesse na produção de prova oral (fl. 76), 

DECLARO PRECLUSA a oportunidade de produção de prova oral pelas 

partes.

Não havendo preliminares de mérito e considerando que as partes 

manifestaram o desinteresse na produção de outras provas mais, com 

espeque no art. 355, inciso I, do CPC, passo a julgar antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito.

Frise-se que a discussão quanto à regularidade da citação da requerida é 

despicienda no caso, uma vez que a presente sentença não lhe é 

desfavorável.

Não se pode olvidar que o art. 373, inc. I, do CPC, dispositivo legal que 

disciplina a distribuição do ônus da prova, assevera que incumbe ao autor 

o encargo de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Ocorre que, no caso em voga, a parte autora não se desincumbiu do seu 

ônus probatório (art. 373, I, do CPC), mormente porque os elementos 

trazidos na peça pórtica são insuficientes para formar o convencimento 

deste magistrado.

Alega a autora que é proprietária de um imóvel rural localizado na Av. 

Presidente Dutra, nº. 1740, setor sul, nesta urbe, o qual locou à requerida 

mediante contrato de locação, cuja cópia do instrumento contratual consta 

às fls. 16/18. Aduziu que a requerida deixou de pagar os alugueis 

referentes aos meses de março a outubro de 2013, bem como não 

cumpriu com a cláusula “IV” do contrato entabulado, que estipula que o 

imóvel deve permanecer em perfeito estado de conservação, ficando a 

locatária responsável pelos pagamentos dos reparos necessários no 

imóvel. Ao final, pugnou pela decretação do despejo e pela condenação 

da requerida ao pagamento dos alugueis não adimplidos, acrescidos das 

custas da reforma do imóvel.

Quanto ao pedido despejo, verifico que o pleito perdeu seu objeto, 

considerando que a própria parte autora menciona que a requerida 

desocupou o imóvel ainda em outubro de 2013, não havendo, portanto, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 528 de 975



motivos que alberguem a ordem de despejo pleiteada.

Por outro lado, compulsando os autos, verifico que a autora não 

comprovou a inadimplência da requerida.

A cópia do contrato às fls. 16/18 comprova apenas a realização de um 

contrato de locação entre as partes; o Boletim de Ocorrência de fl. 19 é 

documento unilateral e meramente declaratório, que faz prova apenas da 

veracidade de que a pessoa fez a enunciação nele transcrita e não de 

que o fato declarado em si seja verdadeiro, tratando-se de peça 

meramente informativa, que não vincula o convencimento do magistrado; 

as fotografias da residência colacionadas aos autos não demonstram o 

status quo da casa, a fim de veicular as avarias encontradas ao possível 

uso irregular do imóvel pela requerida; nem os documentos às fls. 20/22 

comprovam a inadimplência da demandada.

Em suma, trouxe a requerente um escorço fático sem apresentar lastro 

probatório suficiente que albergue seu direito.

Sabe-se que o ônus da prova é uma regra de julgamento, sendo que não é 

suficiente alegar, mas alegar e provar. Se quiser fazer valer um direito em 

juízo, o autor deve provar os fatos que constituem seu fundamento. Se 

alega e nada prova, sucumbe.

Neste sentido, preleciona Humberto Theodoro Junior (Curso de Direito 

Processual Civil, vol I, Rio de Janeiro: Forense, 2008, pág. 486):

“No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, 

que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume 

especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus 

consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos 

fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, 

nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há 

um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a 

causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência 

do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. 

Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o 

mesmo que fato inexistente. No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a 

ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que 

nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual.”

Assim, ante a ineficácia da requerente em se desincumbir de seu ônus 

probatório, é de se ver a improcedência do pedido.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inc. I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo 

com resolução de mérito.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, os quais fixo no mínimo legal (10%), bem como das custas 

processuais, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

Transitada em julgado a sentença, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações de estilo.

INTIMEM-SE.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86523 Nr: 32-10.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração propostos pela parte requerida 

contra a sentença retro.

Alega o embargante a existência de omissão na sentença, conforme 

razões expostas às fls. 125/127.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Na forma do art. 1.022 do CPC, são cabíveis os embargos de declaração 

para aclarar a decisão obscura, eliminar contradição, suprir a omissão ou 

corrigir erro material.

É de conhecimento deste Juízo que do julgamento dos embargos de 

declaração pode advir alteração da decisão embargada, hipótese em que 

o aludido recurso terá efeitos modificativos ou infringentes.

Todavia, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração 

é exceção à regra, devendo ser admitida apenas como consequência da 

correção de premissa equivocada no julgamento, ou, ainda, para as 

hipóteses em que, sanada a omissão/contradição/obscuridade, haja 

necessidade de alteração substancial no decisum.

Perlustrando os autos, denoto que a parte embargante, em verdade, 

discorda da tese jurídica adotada pelo Juízo quando da fundamentação da 

sentença, manejando os embargos declaratórios em voga como escopo 

modificar o teor da decisão.

Com efeito, o Juízo prolator da sentença embargada, em análise as 

circunstâncias dos autos, ditou seu convencimento no sentido de que, 

uma vez acolhido o pedido administrativo do benefício perseguido nesta 

ação, a extinção do processo por ausência de interesse de agir era de 

rigor.

Ora, a omissão a que se prestam a sanar os embargos de declaração é 

aquela relacionada à ausência de apreciação dos pedidos formulados 

pelas partes, a obscuridade consiste na falta de clareza na 

fundamentação e a contradição da decisão corresponde aos fundamentos 

do próprio julgado, jamais a contrariedade à lei, ao entendimento do Juízo 

ou da parte, muito menos à prova dos autos, sendo que nenhum dos 

vícios arrolados é visto na sentença objurgada.

Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de mácula apta a ensejar o 

manejo dos embargos de declaração, o indeferimento do pleito é medida 

que se impõe.

Repise-se que é a existência efetiva de omissões, obscuridades ou 

contradições o que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, 

objetivando, essencialmente, a complementação do julgamento, 

expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas.

No caso dos autos, o que pretende a parte embargante nada mais é do 

que a reconsideração da decisão, isto é, que um Magistrado da mesma 

instância revise a sentença prolatada por seu par.

Nesta senda, se a parte discorda dos fundamentos expostos na decisão, 

cumpre-lhe questioná-los na via recursal adequada, não se prestando os 

embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, pois tempestivo, e, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão nele deduzida, vez que não presentes 

quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

INTIMEM-SE.

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, CUMPRAM-SE as 

disposições finais da sentença de fls. 121/122.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 55584 Nr: 138-74.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA PEREIRA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, 

proposta por ROSALINA PEREIRA DA SILVA SOUZA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Concedeu-se à parte exequente o benefício de auxílio-doença. Contudo, a 

autarquia executada o cessou administrativamente.

Daí requer o restabelecimento do benefício concedido.

É o que merece registro.

DECIDO.

O pleito da parte exequente não há como ser acolhimento.

O benefício de auxílio-doença, concedido judicialmente e 

administrativamente, deverá ser revisto pela autarquia para verificação da 

persistência ou não das condições que ensejaram sua concessão, nos 

termos do art. 71 da Lei 8.212/91 c.c. o art. 60, § 10, da Lei 8.213/91 e art. 

315, da Instrução Normativa INSS/PRES n.º 77/2015:

“Art. 71. O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS deverá rever os 

benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda que 
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concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou 

agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a 

sua concessão.”

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar 

do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais 

segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele 

permanecer incapaz.

 (...)

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou 

administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para 

avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, 

observado o disposto no art. 101 desta Lei. “

“Art. 315. Os benefícios de auxílio-doença, concedidos ourestabelecidos 

por decisão judicial, inclusive os decorrentes de acidentedo trabalho, em 

manutenção, deverão ser revistos preferencialmente,após seis meses da 

implantação judicial ou do trânsito emjulgado, salvo fato novo, conforme os 

procedimentos previstos naPortaria Conjunta PGF/INSS nº 04, de 2014 ou 

outra que venhasubstituir.” (sic)

Daí porque cabia a parte exequente interpor, no prazo de 30 (trinta) dias, 

recurso administrativo para requerer novo exame pericial perante a 

autarquia, nos termos do art. 60, § 11, da Lei 8213/91:

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar 

do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais 

segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele 

permanecer incapaz.

 (...)

§ 11. O segurado que não concordar com o resultado da avaliação da qual 

dispõe o § 10 deste artigo poderá apresentar, no prazo máximo de trinta 

dias, recurso da decisão da administração perante o Conselho de 

Recursos do Seguro Social, cuja análise médica pericial, se necessária, 

será feita pelo assistente técnico médico da junta de recursos do seguro 

social, perito diverso daquele que indeferiu o benefício.”

E cessada a incapacidade laborativa com a consequente cessação do 

benefício pela autarquia, após decisão judicial, não há se falar em 

restabelecimento do benefício.

É que, irresignada com a decisão da autarquia, cabe a parte exequente 

interpor recurso administrativo ou pedido de reversão mediante nova 

demanda judicial, pois que depende de regular instrução do feito, com 

respeito ao contraditório, inclusive realização de perícia médica judicial 

para aferir eventual permanência da incapacidade laborativa da parte 

exequente.

Assim, INDEFIRO o pedido da parte exequente de restabelecimento do 

benefício de auxílio-doença, com fulcro no art. 71 da Lei 8.212/91 c.c. o 

art. 60, § 10, da Lei 8.213/91 e art. 315, da Instrução Normativa INSS/PRES 

n.º 77/2015.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE no que couber a sentença de fl. 157, expedindo o 

necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 116631 Nr: 597-95.2019.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA MARCOS MENIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS SILVA MENDONÇA - 

OAB:5811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Presentes os requisitos legais, RECEBO os embargos.

DEFIRO o benefício da justiça gratuita em favor da parte embargante, que 

poderá ser revisto a qualquer tempo acaso se altere a situação econômica 

da parte ou acaso se verifique ser inverídica a alegada hipossuficiência 

econômica.

Passo a analisar o pleito de concessão de efeito suspensivo.

Como é cediço, a concessão de efeito suspensivo aos embargos constitui 

exceção à regra, possível apenas quando preenchidos os requisitos 

insculpidos no § 1º do art. 919 do CPC.

Destarte, estabelece o indigitado dispositivo legal que o juiz poderá atribuir 

efeito suspensivo aos embargos quando preenchidos os seguintes 

requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) garantia do juízo por 

penhora, depósito ou caução suficientes; (c) existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo ou a constatação de quaisquer das hipóteses 

previstas nos incisos do art. 311 (tutela de evidência).

A atribuição do efeito suspensivo, portanto, por se tratar de medida 

excepcional, está condicionada à presença cumulativa dos requisitos 

acima delineados.

 No caso presente, entretanto, verifico uma situação excepcional que 

dispensa a necessidade de garantia integral da execução.

É que a parte embargante impugna apenas o ato de contrição de valores 

efetivado em seu desfavor via BACENJUD, alegando tratarem-se os 

valores bloqueados de recursos impenhoráveis, nos termos do art. 833, 

inc. X, do CPC.

Neste sentido, prevê o art. 919, § 3º, do CPC a possibilidade de suspender 

apenas parte da execução, isso quando o efeito suspensivo atribuído aos 

embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, como 

ocorre neste caso.

Destarte, a parte embargante não impugna a execução em si, mas apenas 

um ato específico de constrição do seu patrimônio, de sorte que essa 

parte questionada já se encontra garantida pela própria penhora dos 

valores efetivada nos autos da execução.

A probabilidade do direito encontra-se estampada nos documentos 

anexados à exordial, que, aparentemente, demonstram que, de fato, a 

penhora recaiu sobre quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos que 

estava depositada em caderneta de poupança, enquadrando na hipótese 

de impenhorabilidade elencada no inc. X do artigo 833 do CPC.

Por outro lado, evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível 

reparação em desfavor da parte embargante, tendo em vista que está na 

iminência de sofrer supressão definitiva do seu patrimônio na Execução 

Fiscal, com a perda de valores possivelmente impenhoráveis em favor da 

parte exequente.

Por todo o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO 

dos presentes embargos à execução, apenas no que tange à penhora de 

valores efetivada via BACENJUD em desfavor da parte embargante, vez 

que presentes os requisitos legais, podendo a execução prosseguir em 

seus ulteriores termos.

Permanecerão os valores bloqueados até o julgamento final dos presentes 

embargos.

Nos termos do art. 17, caput, da Lei nº. 6.830/1980, INTIME-SE a parte 

embargada para, querendo, no prazo de trinta (30) dias, apresentar 

impugnação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 92809 Nr: 1199-28.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO PARRON PARRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT - 22.165 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o exposto na petição de fl. 96, com os documentos de fls. 

97/103, CANCELO a realização dos leilões agendados nos autos.

A despeito do Senhor Oficial de Justiça ter penhorado o imóvel da 

matrícula nº. 6.361 do CRI de Colíder, o imóvel hipotecado em razão da 

dívida demandada no feito é aquele constante na matrícula nº. 6.363 do 

CRI de Colíder, conforme consta da petição inicial e dos documentos que a 

instrui.

 Assim, ante a impossibilidade de alienação do bem descrito à fl. 49, 

conforme razões expostas no petitório de fl. 96, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de cinco (5) dias, indique bens do 

executado passíveis de penhora, podendo ser indicado o próprio imóvel 

hipotecado (matrícula nº. 6.363 do CRI de Colíder).

Após, tornem os autos conclusos para novas deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 101431 Nr: 3213-48.2016.811.0009
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI JUNQUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de ação previdenciária em que se busca pensão por morte 

proposta por SIRLEI JUNQUEIRA DA SILVA.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 16/20.

 O feito foi recebido e concedeu-se a gratuidade de justiça (fl. 21).

Devidamente citada, a autarquia-ré, em contestação, arguiu prejudicial da 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da 

Lei 8.213/91. No mérito, alegou o não preenchimento dos requisitos 

necessários para a concessão do benefício pleiteado pela parte autora, 

especialmente quanto à comprovação da relação marital ao tempo do 

óbito, bem como a existência de dependência econômica da parte 

beneficiária. Subsidiariamente, indicou possível data para início do 

benefício (fls. 23/26).

Impugnação à contestação às fls. 31/34.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as 

partes quedaram-se inertes (fl. 47).

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e 

existência válida da relação jurídico-processual, prescindindo o feito de 

produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado do mérito, 

nos termos do art. 355, incisos I e II, do NCPC.

O caso em comento versa sobre o direito à pensão previdenciária por 

morte da cônjuge do de cujus. De proêmio, há que se registrar que as 

regras para fruição da pensão por morte encontram-se disciplinadas nos 

artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/91.

Observa-se que para concessão do benefício previdenciário perseguido 

pela parte autora, mister que três requisitos sejam preenchidos, quais 

sejam: a comprovação da qualidade de segurado do de cujus, o óbito e a 

dependência econômica do beneficiário.

In casu, sem maiores delongas, não há comprovação da relação marital da 

parte autora com o falecido ao tempo do óbito, tampouco restou 

demonstrada a existência de dependência econômica da parte 

beneficiária, sendo de rigor o indeferimento do pedido.

Ressalta-se ainda, que oportunizada a especificar a produção de provas, 

a parte autora quedou-se inerte (fl. 47).

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito.

 CONDENO a parte requerente ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% do valor 

da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC.

 Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa 

na distribuição.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 112123 Nr: 1779-53.2018.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO BARRINUEVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 

16.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Como é cediço, a Carta Magna só permite o acesso gratuito à Justiça aos 

necessitados desde que comprovem a insuficiência de recursos (art. 5º, 

inc. LXXIV, da CF).

Na espécie, em que pese os argumentos aduzidos pela parte autora, não 

há nos autos elementos aptos a demonstrar a necessidade alegada, tanto 

pela prova dos seus rendimentos, conforme declaração de imposto de 

renda juntado, quanto porque o autor é proprietário de pelo menos dois 

veículos automóveis (conforme extrato do RENAJUD em anexo), sendo um 

deles de considerável valor – um caminhão truck comercial –, a 

demonstrar que o autor não é pessoa desprovida de recursos financeiros, 

tal como tenta fazer crer.

Desse modo, embora a lei não reclame pobreza extrema ou estado de 

penúria para a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, o fato é 

que no presente caso não foi comprovada ausência de recursos para 

suportar os encargos da lide.

Assim, não há, por ora, elementos suficientes a fundamentar a concessão 

do benefício pleiteado pelo autor, razão pela qual INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça.

Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para recolher as custas e taxas 

processuais, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 257 do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86636 Nr: 136-02.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER DULCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAPADORA DE PNEUS SINOP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAÚJO CARDOSO 

JÚNIOR - OAB:OAB-MT 16.856-A, GABRIELA DE ABREU VERAS 

ARAÚJO - OAB:OAB-DF 34.984

 Vistos.

Inicialmente, ante a ausência injustificada da parte autora e da parte 

requerida na audiência conciliatória, mesmo que previamente intimadas – 

pessoalmente – para comparecer ao ato, APLICO em desfavor delas a 

multa do art. 334, § 8º, do CPC, no patamar de 2% do valor da causa.

Por outro lado, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como 

visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, justificando sua 

necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 

370, parágrafo único, do CPC), sob pena de julgamento antecipado do 

mérito.

Consigna-se que o pedido de produção de provas formulado de maneira 

genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, 

impugnação à contestação etc) não serão considerados, pois não 

condizentes com o momento processual.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 95332 Nr: 2826-67.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO DE SOUZA JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Vistos.

Não havendo questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a 

serem expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à 

organização de sua instrução.

 DEFIRO a produção de prova testemunhal, pertinente em vista dos fatos 

que se pretende provar no presente feito, razão pela qual DESIGNO 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 02 de junho de 

2020, às 17h00min.
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INTIMEM-SE as partes para que compareçam à solenidade e, querendo, no 

prazo de 15 dias, apresentem o rol de testemunhas – além das já 

eventualmente arroladas – (art. 357, § 4º, do CPC).

Salienta-se que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 99410 Nr: 1763-70.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MACHADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração propostos pela parte requerida 

contra a sentença retro.

Expõe o embargante no recurso, em síntese, que a sentença é 

contraditória, já que não fixou prazo de duração do benefício 

previdenciário concedido.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Na forma do art. 1.022 do CPC, são cabíveis os embargos de declaração 

para aclarar a decisão obscura, eliminar contradição, suprir a omissão ou 

corrigir erro material.

É de conhecimento deste Juízo que do julgamento dos embargos de 

declaração pode advir alteração da decisão embargada, hipótese em que 

o aludido recurso terá efeitos modificativos ou infringentes.

Todavia, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração 

é exceção à regra, devendo ser admitida apenas como consequência da 

correção de premissa equivocada no julgamento, ou, ainda, para as 

hipóteses em que, sanada a omissão/contradição/obscuridade, haja 

necessidade de alteração substancial no decisum.

Perlustrando os autos, denoto que a parte embargante, em verdade, 

discorda da tese jurídica adotada pelo Juízo quando da fundamentação da 

sentença, manejando os embargos declaratórios em voga como escopo 

modificar o teor da decisão.

Com efeito, o Juízo prolator da sentença embargada, em análise as 

circunstâncias dos autos, decidiu conceder o benefício sem estimativa de 

duração, mas não proibiu, ao contrário do que alega a embargante, 

eventual revisão administrativa pela Autarquia Previdenciária.

Ora, a omissão a que se prestam a sanar os embargos de declaração é 

aquela relacionada à ausência de apreciação dos pedidos formulados 

pelas partes, a obscuridade consiste na falta de clareza na 

fundamentação e a contradição da decisão corresponde aos fundamentos 

do próprio julgado, jamais a contrariedade à lei, ao entendimento do Juízo 

ou da parte, muito menos à prova dos autos, sendo que nenhum dos 

vícios arrolados é visto na sentença objurgada.

Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de mácula apta a ensejar o 

manejo dos embargos de declaração, o indeferimento do pleito é medida 

que se impõe.

Repise-se que é a existência efetiva de omissões, obscuridades ou 

contradições o que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, 

objetivando, essencialmente, a complementação do julgamento, 

expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas.

No caso dos autos, o que pretende a parte embargante nada mais é do 

que a reconsideração da decisão, isto é, que um Magistrado da mesma 

instância revise a sentença prolatada por seu par.

Nesta senda, se a parte discorda dos fundamentos expostos na decisão, 

cumpre-lhe questioná-los na via recursal adequada, não se prestando os 

embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, pois tempestivo, e, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão nele deduzida, vez que não presentes 

quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000142-84.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

ELIAS DE SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000142-84.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ELIANE 

DE SOUSA FERREIRA, ELIAS DE SOUSA FERREIRA, SILVIO LUIZ 

FERREIRA Vistos etc. Trata-se de pedido de expedição de alvará judicial 

proposto por Luzia Ferreira, Elias Sousa Ferreira, Silvio Luiz Ferreira e 

Eliane de Sousa Ferreira, objetivando o levantamento de valores existente 

na conta bancária do falecido genitor, Sr. Emerenciano Ferreira. Recebida 

a inicial ao ID 17089651, fora determinada a expedição de ofício à Caixa 

Econômica Federal, a fim de requisitar informações acerca da existência 

de saldo. Ao ID 22998853, aportou resposta da Caixa Econômica, 

informando a existência de saldo em conta poupança. Instado, o Ministério 

Público manifestou-se pelo prosseguimento do feito sem sua intervenção. 

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, como bem anotou o 

eminente Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, do tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no agravo de instrumento n.º 

7000654744: A via do alvará destina-se para os casos em que inexistem 

bens a serem inventariados, cuidando-se apenas de valores que 

pertencem ao de cujus e que não foram por ela utilizados. E isso numa 

interpretação liberal, pois, a rigor, a Lei nº 6.858/80 prevê a dispensa de 

inventário apenas para o levantamento de valores que não foram 

recebidos pela pessoa titular e que devem ser pagos aos herdeiros ou 

sucessores, nos casos de FGTS, PIS/PASEP, devolução de imposto de 

renda e, ainda, de percepção de vantagem previdenciária, desde que 

inexistam bens a serem inventariados. Ou seja, a via do alvará judicial é 

admitida quando se trata apenas de levantamento de numerários 

existentes em depósitos em contas bancárias ou de poupança, mas 

sempre que inexistirem outros bens que devam ser levados a inventário. 

(...)” (AC nº 70006564744, Sétima Câmara Cível, TJRS, julgado em 

13/08/2003). (negritei) Assim, compulsando os autos, verifica-se que 

estão instruídos com todos os documentos necessários para a análise 

final do seu objeto, principalmente com relação aos documentos pessoais 

dos requerentes, comprovando suas legitimidades como filhos do de 

cujus, bem como a certidão de óbito acostada. Assim, comprovando 

serem herdeiros do falecido, e não havendo bens a inventariar, DEFIRO 

TOTALMENTE O PEDIDO, autorizando Luzia Ferreira, Elias Sousa Ferreira, 

Silvio Luiz Ferreira e Eliane de Sousa Ferreira, a efetuarem o levantamento 

dos valores existentes junto à conta poupança n.º 11404-9, operação 

013, agência n.º 3456, Caixa Econômica Federal, em nome de 

Emerenciano Ferreira, portador do CPF 415.370.091-68. EXPEÇA-SE o 

alvará, com a transcrição da presente decisão. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000424-20.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LAURINDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA BANCO S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000424-20.2020.8.11.0009. AUTOR(A): SEBASTIAO 

LAURINDO DOS SANTOS REU: PARANA BANCO S/A Vistos etc. 

Analisando os presentes autos, depreende-se da procuração anexa ao ID 

n° 29505456, que a parte autora não é pessoa alfabetizada, razão pela 
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qual a procuração outorgando poderes ao seu advogado constante dos 

autos, deverá ser conferida por instrumento público. INTIME-SE a parte 

requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

NCPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 102537 Nr: 3887-26.2016.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON MARTINS DE SOUZA, ISAURA JANICE 

RESMINI MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 Diante do exposto, ante a tempestividade dos embargos, RECEBO-OS 

SEM O EFEITO SUSPENSIVO, devendo a execução prosseguir em seus 

ulteriores termos.3 – Nos termos do art. 920 do CPC, I, do Código de 

Processo Civil, CITE-SE o Embargado para responder à presente ação em 

15 (quinze) dias, sob pena de revelia.4 - Após, venham os autos 

conclusos para verificar se é o caso de julgamento imediato ou 

designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento.5 – Por 

fim, APENSE-SE o presente feito ao respectivo processo de execução 

autuado sob o cód. 98856.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Colíder. 30 de julho de 2018.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51198 Nr: 1906-06.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA ALINE PACHECO DE ALMEIDA 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CANDIDO FERREIRA - 

OAB:56.275/SP, MARCO ANTONIO CETERTICK - OAB:104.489, 

ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº: 1906-06.2009.811.0009.

Código Apolo nº: 51198.

Vistos, etc.

Ante a manifestação de fl. 242, inexistindo pendências, ARQUIVE-SE o 

presente feito com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Colíder (MT), 29 de outubro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53553 Nr: 967-89.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, em cumprimento ao item 2,da 

decisão de fls. 235 verso, para, no prazo de 10(dez)dias, manifestar nos 

autos, bem como INDICAR os dados Bancários, necessários para 

Expedição do ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores, quando forem 

pagos, referentes ao(s) RPV expedidos às fls. 236/237, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89010 Nr: 2120-21.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI WESLEY RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:40147, FLÁVIO J. CHEKERDEMIAN - OAB:3.556/MS, Manoel 

Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 Autos n. 2120-21.2014.811.0009.

Código Apolo n. 89010.

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Davi Wesley 

Rodrigues Vieira, em desfavor de Banco GMAC S.A.

A parte executada manifestou à fl. 122, informando o pagamento da 

condenação.

Em seguida, a exequente pugnou pela extinção do feito, diante do 

pagamento da obrigação, requerendo a expedição de alvará judicial.

Entre um ato e outro, o executado informou o depósito de valor excedente, 

pugnando pela expedição de alvará judicial acerca do valor remanescente.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fl. 122, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 – Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão à parte 

executada, quanto aos valores remanescentes, desta forma, EXPEÇA-SE 

alvará em favor do executado no valor de R$ 104,25 (cento e quatro reais 

e vinte e cinco centavos), salientando que a devolução do valor deverá 

ser efetuada na conta indicada à fl 137.

3 – Após, INTIME-SE a parte exequente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, informar conta para levantamento dos valores.

4 – No mais, sem prejuízo, EXPEÇA-SE alvará judicial acerca dos valores 

restantes, na conta a ser indicada pela parte exequente.

5 – Por fim, INTIME-SE pessoalmente o exequente acerca da liberação de 

valores, bem como, para no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar pelo que 

entender de direito.

6 - Decorridos os prazos, sem requerimentos e certificado o trânsito em 

julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e 

anotações de estilo.

Colíder/MT, 11 de março de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122756 Nr: 474-63.2020.811.0009

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDIEJDCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISLAINE CANDIDO DE 

ALMEIDA - OAB:26641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme autorização do artigo 203, § 4º do CPC c/c Ordem de serviço. 

nº 01/2005/ 2º Vara, e Provimentos de números 52/2007/CGJ, 

53/2007/CGJ, e 56/2007/CGJ e Portaria nº 02/2020 2ª Vara, impulsiono os 

presentes autos para intimar a advogada da parte autora, para pugnar 

pelo que entender de direito, acerca da cota ministerial de fls. Retro 
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acostada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1657 Nr: 56-63.1999.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR PIERETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA M. YAMATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos Advogados da parte autora, para 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82974 Nr: 325-14.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE APARECIDA FRAGOSO SOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO, do advogado da parte autora para no prazo de 15 (quinze) 

dias se manifestem sobre o valor apurado pela contadoria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88462 Nr: 1674-18.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMI DA COSTA PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417- A

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados da parte requerida, para 

manifestar acerca do laudo complementar de fls. 79, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95358 Nr: 2852-65.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DA SILVA MAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX MODAS, SERASA EXPIRIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ussiel Tavares da Silva Filho. 

- OAB:OAB/3150-A

 Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, para extinguir o feito com julgamento do 

mérito.Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e 

em honorários advocatícios, que arbitro em 15 % (quinze por cento) sobre 

o valor atribuído à causa. Contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos 

termos do § 3º do art. 98 do CPC, vez que se trata de beneficiária da 

justiça gratuita.2 – Por fim, em razão da ilegitimidade passiva, proceda a 

Secretaria com a devida exclusão da requerida Max Modas na capa dos 

autos.3 - Interposto recurso de apelação, independentemente de análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

as nossas homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for  requer ido em 15 d ias.Publ ique-se.  In t ime-se . 

Cumpra-se.Colíder/MT, 10 de março de 2020.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98856 Nr: 1378-25.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON MARTINS DE SOUZA, ISAURA 

JANICE RESMINI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:MT23643-B

 Autos nº: 1378-25.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 98856.

Vistos etc.

1 - CUMPRA-SE integralmente o despacho de fl. 86.

2 – Ante o petitório de fl. 91, anote-se o nome do referido patrono na capa 

dos autos.

AS PROVIDÊNCIAS.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98856 Nr: 1378-25.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON MARTINS DE SOUZA, ISAURA 

JANICE RESMINI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:MT23643-B

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados da parte Autora, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de 

tribunal de justiça do estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), para 

cumprimento do mandado de avaliação e intimação dos executados a ser 

expedido nos autos, devendo o comprovante do recolhimento ser juntado 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 102537 Nr: 3887-26.2016.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON MARTINS DE SOUZA, ISAURA JANICE 

RESMINI MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 Autos nº: 3887-26.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 102537.

Vistos etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55266 Nr: 2704-30.2010.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BARBOSA MATOS DAMIAN, GUSTAVO 

DOMINGOS DAMIAN, EDER DA SILVA, ANA PAULA MATOS DAMIAN, 

THIAGO MATOS DAMIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS MANDI DAMIAN - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2704-30.2010.811.0009.

Código Apolo nº: 55266.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Abertura de Inventário, ajuizado por Ana Barbosa 

Matos Damian e outros em razão do falecimento de Domingos Mandi 

Damian.

Entre um ato e outro, a parte autora manifestou à fl. 44, pela desistência 

da ação, requerendo a extinção do processo.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

com supedâneo no art. 485, VIII do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora, contudo, SUSPENDO, vez que defiro o benefício 

da justiça gratuita pleiteada na exordial.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Colíder/MT, 30 de outubro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85228 Nr: 2626-31.2013.811.0009

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERUSA SOFIA DE OLIVEIRA NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE OLIVEIRA NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com 

fundamento no artigo 84, §§ 1º e 3º e no artigo 85, ambos da Lei 

13.146/2015, bem como artigo 1.767, I, do Código Civil, para DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de Wesley de Oliveira Novais, nos termos do artigo 2º, § 1º, 

incisos I, II, III e IV da Lei 13.146/2015.Em consequência, nomeio como 

curadora Gerusa Sofia de Oliveira Novais, mediante compromisso, a qual 

representará o interditado em todos os atos de natureza patrimonial e 

negocial, nos termos da fundamentação.Considerando que a autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, isento-a do pagamento de 

custas e despesas processuais, dadas às peculiaridades do 

procedimento. Pelas mesmas razões, isento o requerido.Transitada em 

julgado, expeça-se certidão para o competente registro, ressalvando a 

concessão do benefício de assistência judiciária, e publiquem-se os 

editais de praxe, nos termos do artigo 755, § 3º do Código de Processo 

Civil.Após, devidamente CERTIFICADO e cumpridas todas as 

determinações constantes da presente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e cautelas de praxe.Interposto recurso de apelação, independentemente 

de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos 

dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao Tribunal de 

Justiça, com as nossas homenagens.Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas, se nada for requerido em 15 dias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.CIÊNCIA ao 

Ministério.Colíder/MT, 09 de janeiro de 2019. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15499 Nr: 3144-41.2001.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO BANAZESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA ANGELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do 

senhor Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de penhora a ser 

expedido, através da emissão da guia no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido o 

PERÍMETRO REFERENTE AO ENDEREÇO a ser diligenciado.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 15375 Nr: 55-54.1994.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO NARCIZIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CROACI ALVES DA SILVA - 

OAB:74.981/RS, LUIZ PAULO DO AMARAL CARDOSO - OAB:67819

 Autos nº. 55-54.1994.811.0009 – Código nº. 15375

Despacho

Vistos, etc.

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 247/2020, SUSPENDO a Sessão 

Plenária do Tribunal do Júri, nos termos do art. 15, I c/c art. 10, III.

 Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 17 de março de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000906-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA PEREIRA (REQUERENTE)

ALCIDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

A. DE PAULO & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO(A))

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 
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VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000906-36.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Valor da 

Execução / Cálculo / Atualização]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: ALCIDES PEREIRA e outros POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, através do advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do débito que perfaz o valor de R$ 3.870,76 (três mil, 

oitocentos e setenta reais e setenta e seis centavos), advertindo-se de 

que, caso não efetuado o pagamento no prazo ajustado, o débito fica, 

desde já, acrescido de multa de 10% (dez por cento). Transcorrido o 

prazo para pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nestes mesmos autos, embargos à execução 

(art. 52, inc. IX, da Lei nº. 9.099/95 c/c art. 525 do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001006-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON LUIZ GARCIA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR OAB - SP131896 (ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001006-88.2018.8.11.0009. REQUERENTE: WELLINGTON LUIZ GARCIA 

SILVA SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. DEFIRO o pedido 

inserto no petitório retro, em razão do que DETERMINO a expedição dos 

alvarás, conforme requerido, para levantamento dos valores depositados 

no feito. Após, considerando o cumprimento espontâneo da sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos, procedendo com as baixas e anotações de 

praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-66.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAO OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONEL MARQUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000602-66.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:ABRAO 

OLIVEIRA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

LAVEZZO POLO PASSIVO: JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 17 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000349-15.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000349-15.2019.8.11.0009. REQUERENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME REQUERIDO: JOAO BATISTA DE ALMEIDA Vistos. Ante o teor da 

certidão de id. 24871039, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

cinco (5) dias, impulsionar o feito, pugnando pelo que entender de direito, 

sob pena de devolução da missiva. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000540-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE SANTOS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000540-31.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: MARIA SALETE SANTOS DE 

SOUZA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de cinco (5) dias, se manifeste quanto ao 

pagamento noticiado ao id. 28145523. Frise-se que o silêncio será 

interpretado como concordância da satisfação integral da dívida. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000966-09.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE LIMA (REQUERIDO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para, querendo pugnar o que 

entender pertinente, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-11.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PONDE DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

MIRAI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO(A))

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000757-11.2016.8.11.0009. REQUERENTE: JOAO PONDE DO VALE 

REQUERIDO: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, MIRAI 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos. DEFIRO o pedido inserto no 

petitório retro, em razão do que DETERMINO a expedição do alvará, 

conforme requerido, para levantamento dos valores depositados no feito. 
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Após, considerando o cumprimento espontâneo da sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos, procedendo com as baixas e anotações de 

praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000618-74.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALBERTO MUHL (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte requerida, tendo em vista que a Carta de ......., foi 

devolvida pelos Correios com a observação: ausente.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002232-80.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. (AUTOR(A))

B. Y. G. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. O. (REU)

Outros Interessados:

G. S. E. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de intimar o 

polo ativo para que se manifeste acerca da declaração da Empresa Geo 

Survey - id.: 30440582.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001175-27.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para se manifestar 

nos autos requerendo o que entender de direito no prazo de 15 dias

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86304 Nr: 968-50.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA ALINE LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, THAIANE BLANCH BENITES - OAB:23.580/O

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º, da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de intimar o 

requerido para manifestar-se acerca da cota ministerial de ref: 150, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31582 Nr: 2617-94.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALENTIM WINGENBACH, LUIS ANTONIO 

PINZON ZAMO, JOSÉ ODIL DA SILVA, ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, 

LUCIA CAPELETTI, DANIELA MARKUS SILVA ZAMO, IZABEL 

WINGENBACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:OAB/SP 226.117, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, 

PEDRO GARCIA TATIM - OAB:MT/8187-B, RODRIGO MOURA DE 

VARGAS - OAB:14.912-A/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9.724/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à COMPLEMENTAÇÃO DA DILIGÊNCIA uma vez que já foi 

cumprido o mandado, no valor de: Total das diligências a serem 

depositadas, R$ 2.048,00. Devendo o depósito ser efetuado de acordo 

com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o tópico Emissão de 

Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83220 Nr: 107-64.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO FRAZÃO VILANOVA - 

OAB:2684/RO, GENECI ALVES APOLINARIO - OAB:RO/1007

 Impulsiono o feito a fim de intimar o réu para apresentar alegações finais, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 144665 Nr: 6279-17.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 Vistos.

Considerando a portaria-conjunta nº 247, da Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e da Corregedoria-Geral de Justiça, que 

dispõe acerca das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19;

Pelo exposto, REDESIGNO a audiência anteriormente designada para o dia 

05 de maio de 2020, às 14h30min.

Intime-se/requisite-se a presença das testemunhas/denunciado.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 140556 Nr: 4296-80.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO XAVIER DE 

SOUZA ROCHA - OAB:4064

 Vistos.
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Considerando a portaria-conjunta nº 247, da Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e da Corregedoria-Geral de Justiça, que 

dispõe acerca das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19;

Pelo exposto, REDESIGNO a audiência anteriormente designada para o dia 

05 de maio de 2020, às 13h45min.

Intime-se/requisite-se a presença das testemunhas/denunciado.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000101-98.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VIANA PEREIRA (REU)

Outros Interessados:

INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS 

(TERCEIRO INTERESSADO)

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000101-98.2020.8.11.0046. AUTOR: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: PAULO VIANA 

PEREIRA Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

por meio de seu agente signatário ajuizou Ação Civil Pública com pedido de 

tutela de urgência em face de PAULO VIANA PEREIRA todos devidamente 

qualificados. Aduz o “parquet” em sua exordial que chegou ao seu 

conhecimento que no período compreendido entre os dias 24 a 29 de maio 

de 2019, em uma operação na região de Rondolândia/MT, foi possível 

averiguar situações de devastação ambiental, em especial, desmate a 

corte raso de 2.554,71 hectares de floresta nativa de especial 

preservação, sem a autorização do órgão ambiental competente. 

Requereu tutela de urgência consistente na obrigação de o requerido se 

abster de utilizar a área afetada em suas atividades, bem como efetuar 

perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à 

regularização ambiental de sua propriedade. É o breve relato. Fundamento 

e decido. A princípio, há de se receber a exordial, eis que preenche os 

requisitos previstos no art. 319 do CPC/2015 e da Lei n.º 7.347/85 não 

tendo incidido no caso em comento qualquer das hipóteses do art. 330 do 

CPC/2015. Por se tratar o direito ambiental de um direito transindividual, 

sua tutela será exercida por intermédio de Ação Civil Pública, senão 

vejamos a previsão contida no artigo 1º da Lei 7.347/85: “art. 1º. 

Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as 

ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: I – 

ao meio ambiente; (...)” Da mesma forma, a Lei nº 7.347/85, que institui em 

nosso ordenamento a Ação Civil Pública, confere legitimidade para sua 

propositura ao Ministério Público (artigo 5º, inciso I), portanto detém tal 

entidade juntamente com outros legitimados capacidade para atuar frente 

à defesa do bem ambiental a ser tutelado no presente caso. De mais a 

mais, a Constituição Federal de 1988, por sua vez, instituiu o meio 

ambiente como bem de uso comum do povo: Art. 225: “Todos têm o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo 

e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações”. Esta preocupação com o conjunto de relações fez com 

que se estabelecesse obrigação de defender o meio ambiente nas três 

esferas de atuação: administrativa, criminal e civil. A Carta Magna em seu 

art. 23 estabeleceu que a defesa desse bem jurídico é de competência 

comum de todos os entes federativos. Tratando-se deste modo de 

competência concorrente de todos os entes federativos a tutela desse 

bem jurídico. Pois bem. Sem mais delongas, passo a apreciar o pedido de 

antecipação de tutela sendo que este na dicção do art. 300 e seguintes, 

CPC é cabível quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Conforme a Lei nº 7.347/85 aplicando no que couber ao caso em comento 

o novel Código de Processo Civil, a liminar pode ser concedida com ou 

sem a oitiva da parte contrária, devendo proceder da segunda maneira 

quando a citação do réu possa tornar ineficaz a medida ou quando a 

urgência indicar necessidade de concessão imediata da tutela, o que não 

constitui ofensa, mas sim limitação imanente do contraditório, que fica 

deferido para momento posterior do procedimento, sendo esta a que 

melhor se encaixa nos presentes autos. Dito isso, passo a analisar os 

requisitos para deferimento da tutela de urgência. Quanto à probabilidade 

do direito vislumbro num juízo de cognição sumária que restou 

comprovado “prima facie” a existência de desmatamento ilegal da área 

apontada pelo “Parquet”. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo encontra-se aparente, visto que em se 

tratando de Direito Ambiental e considerando o princípio da prevenção, 

haja vista o dano ambiental possuir, não raro, as matizes de 

irreparabilidade e da irreversibilidade. Ademais, tal perigo de dano decorre 

da natureza do bem jurídico tutelado, que é a proteção ao meio ambiente 

equilibrado de status constitucional. Além do mais, eventual sentença de 

procedência da presente ação que ora se examina o apenas virá a 

diminuir o suposto impacto ambiental que já teria se iniciado. Resta também 

presente o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez 

que caso reste demonstrado durante a dilação probatória à ausência de 

danos ambientais produzidos pela requerida, poderá o requerido dar 

continuidade a tal intento. Pelo exposto, CONCEDO a tutela provisória de 

urgência pleiteada e DETERMINO: I – Ao requerido que se abstenha de 

utilizar a área afetada descrita na exordial em suas atividades. II – Ao 

requerido que comprove nos autos em 90 (noventa) dias a regularização 

ambiental de sua propriedade. III – Oficie a Sema-MT para que proceda 

com a fiscalização da área mencionada na exordial, bem como comunique 

este juízo em caso de descumprimento pelo requerido. IV - A realização de 

perícia ambiental na área em comento “ex-offício” e para tanto NOMEIO 

independentemente de compromisso Real Brasil Consultoria LTDA com 

sede: Rua Av. Prof. Rubens Mendonça, n.º 1.856 – SI. 408, Ed. Cuiabá 

Office Tower – Bosque da Saúde, Cidade de Cuiabá/MT, devendo, o 

mesmo, ser intimado da nomeação, bem como para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar proposta de honorários [art. 465,§2º, I, CPC]. 

Ressalto que, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, o qual será quitado ao final pelo vencido. V - Para que não 

ocorra o descumprimento das ordens aqui impostas, que se traduzem em 

obrigação de fazer e não fazer, visando implementar a efetividade da 

atividade jurisdicional, com fundamento no art. 11 da Lei n.º 7.347/85, fixo 

multa diária e por obrigação descumprida no patamar de R$ 5.000,00 

(cinco mil) reais em favor de entidade a ser indicada pelo Ministério Público 

para fins de reconstituição dos bens em tese lesados sem prejuízo de 

posterior majoração – art. 13, Lei n.º 7.347/85, iniciando-se no dia seguinte 

à intimação desta decisão. VI – Designo audiência de conciliação a ser 

realizada pelo Cejuscc para o dia 10 de março de 2020, às 14h00min. VII - 

Considerando os direitos envolvidos na presente demanda [art. 334, II, 

CPC], CITE-SE e intime o (s) requerido (s) para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias - art. 17, 7º, da Lei 8429/92, contestar a presente ação 

devendo ser observado o que dispõe o art. 183 do CPC, aplicando-se no 

caso em comento as normas do microssistema coletivo e de forma 

subsidiária o CPC. CIENTIFIQUE ao órgão de representação judicial do 

ESTADO DE MATO GROSSO E DA UNIÃO, MEDIANTE REMESSA 

ELETRÔNICA, para que, querendo, ingresse no feito “ex vi” em seu §2º do 

art. 5º da Lei n.º 7.347/85. Determino que conste no mandado que a 

advertência de que o seu descumprimento se traduz em crime de 

desobediência, capitulado no art. 330 do Código Penal. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 03 de fevereiro de 2020. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39271 Nr: 286-37.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR MENEGOL, MARCOS ROGERIO 

SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGÉRIO SCHIMDT - 

OAB:4.032/RO

 Tendo em vista o decurso de mais de um mês dos autos em carga para o 

advogado Dr. Marcos Rogério Schimdt, IMPULSIONO o presente feito com 
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a finalidade de intimar o advogado acima citado para, no prazo de 03 dias, 

devolver os autos em cartório, consignando que após o decurso, será 

certificado e encaminhado concluso ao gabinete para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75794 Nr: 1475-45.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISVALDO TAVARES VIANA, NICEIA TAVARES 

VIANA, LUCILÉIA TAVARES VIANA, SELMA TAVARES VIANA, DENEVAL 

TAVARES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO KOSCINSKI, SERRANA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PÚBLIO VILAS BOAS NETO, 

JACINTO ALVES DA SILVA NETO, ELIRA CELITA KOSCINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILIANE VAZ RAIZER 

THOMAZI - OAB:5246/RO, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - 

OAB:20746/O, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE em todos os seus termos a presente 

ação anulatória de ato jurídico, e extinguindo o feito na forma do art. 487, I 

do CPC com resolução de mérito, para o fim de determinar a nulidade do 

termo de transferência de direito (doc.06- da inicial), bem como declaro 

nula a averbação na ESCRITURA de fls. 170/170 vº, do livro 27, do 

Cartório de Registro Civil desta Comarca, bem como cancelo a respectiva 

transcrição imobiliária perante o Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca, sob protocolo 22.162 e registro R-1/4.254. Comunique o 

respectivo cartório, encaminhando cópia da sentença tão logo haja o 

trânsito em julgado da decisão.Condeno os Requeridos ao pagamento de 

honorários que fixo em 20% do valor da causa, devidamente atualizado, e 

ao pagamento das custas processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Comodoro-MT, 16 de março de 2020.ANTONIO CARLOS 

PEREIRA DE SOUSA JUNIORJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105661 Nr: 3384-54.2017.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Certifique se todos os herdeiros foram citados dos termos da presente 

demanda. Em caso, negativo, FACULTO o prazo de 30 (trinta) dias para o 

requerente apresentar o novo endereço dos herdeiros ainda não citados.

 Certifique se todas as Fazendas Públicas foram intimadas do teor da 

presente demanda.

 Intime-se a inventariante por meio de seu defensor para no prazo de 30 

(trinta) dias apresentar a GIA-ITCD eletrônica emitida pela PGE/MT ou 

declaração de isenção consoante manifestação.

Com a juntada da respectiva, intime-se o inventariante para apresentar as 

últimas declarações, ocasião em que deverá aditar as primeiras 

declarações atribuindo valor aos bens do espólio, bem como apresentar 

plano da partilha em 30 (trinta) dias.

Com a juntada do referido plano de partilha, intimem-se todos (credores do 

espólio, herdeiros, inclusive as Fazendas Públicas) para manifestarem, 

caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias e, depois de decorrido 

o prazo, certifique-se e não havendo impugnações, colha-se parecer 

ministerial, voltem-me conclusos para deliberação da partilha.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 107371 Nr: 4202-06.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:3498/A

 Cód. 107371

Vistos.

JHONATAN PARA ASSUNÇÃO interpõe embargos de declaração contra a 

sentença prolatada, sob o argumento de que esta é contraditória, posto 

que o devedor não efetuou o adimplemento da dívida em questão, tendo 

ludibriado a parte exequente.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Consoante prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição e corrigir erro material.

Atento aos autos verifico que razão assiste o nobre embargante, 

considerando que esta argumenta que o recibo apresentado pelo devedor 

não diz respeito a presente execução, sendo que o advogado daquele 

ter-lhe-ia ludibriado.

Pelo exposto, CONHEÇO, e DOU PROVIMENTO aos presentes embargos 

de declaração, e por consequência, REVOGO a sentença extintiva 

prolatada nos autos e por consequência DETERMINO a continuidade do 

feito.

 Ademais, ante a conduta temerária praticada ao devedor, arbitro em seu 

desfavor multa por litigância de má-fé que fixo em 5% (cinco por cento) do 

valor atualizado da causa, nos termos do arts. 80 incisos II e III c/c 81, 

CPC.

Expeça-se novo mandado de prisão, devendo a exequente indicar a 

localização do devedor, sem prejuízo do cadastro daquele no BNMP.

Empós, oficie-se a Seccional da OAB-Ordem dos Advogados do Brasil, 

para o fim de que tome ciência da conduta perpetrada pelo advogado 

Miguel de Carvalho Franco e proceda como entender pertinente.

Considerando que a conduta perpetrada pelo devedor em tese configura o 

crime de abandono material, encaminhe-se os autos ao Ministério Público 

para proceder como entender cabível.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65221 Nr: 3395-25.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BEDUSCHI, MARCOS GUIDO 

PEROVANO PIOVEZAN, JAIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, MARCIO RODRIGO FRIZZO - OAB:33150, OTTO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

Com a devolução de eventuais missivas expedidas pendentes de 

devolução, o que deverá ser certificado pela serventia, vistas às partes 

para que apresentem razões finais, nos termos do § 2º, do art. 364 do 

CPC.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72577 Nr: 154-72.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA ROSANA DA CRUZ, SIRLEI PINZON 

ZAMO ORTOLAN, LUCIOMERO ORTOLAN, LEONARDO GIOVANI NICHELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT, MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO - 

OAB:17347/A

 Tendo em vista a expedição de alvará de levantamento de valores nos 

autos, IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente que tenha ciência da liberação de valores nos autos, 

consignando que decorridos 05 dias sem manifestação da parte, será 

interpretada como satisfeita a obrigação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 143617 Nr: 5771-71.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DA SILVA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 Vistos.

Defiro o prazo de 05 (cinco) para a juntada de novos endereços das 

testemunhas faltantes.

 Com a juntada da Certidão do Senhor Oficial de Justiça, bem como da 

manifestação da defesa, conclusos para designação de audiência.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89866 Nr: 2172-32.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMONDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT, NILSON FELIPE TOSTES CORREA - 

OAB:26958/B

 Tendo em vista a apresentação de alegações finais pelo Ministério 

Público, impulsiono o feito para intimar a defesa para proceder a 

apresentação de alegações finais no prazo legal.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000687-49.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMERITO APARECIDO DA SILVA OAB - RO10171 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA MESSIAS SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000687-49.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Presentes os 

requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva precatória. 

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC. Após, devolva-se com nossas homenagens. Às 

providências. Jaciara/MT, 17 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002799-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTHIANNA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL GERONIMO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1002799-25.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Primeiro, 

apesar da impugnação à contestação apresentada pela DPE (id. 

30318800), denoto que a requerente constituiu advogado no curso do 

processo (id. 26243898), assim, intime-se a parte por meio da causídica 

que agora a representa para, querendo, impugnar a peça defensiva, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Depois de apresentada a peça ou decorrido o 

prazo assinalado, dê-se vista dos autos ao MPE para parecer no prazo de 

30 (trinta) dias, devendo opinar, sobretudo, sobre a situação narrada na 

manifestação de id. 301497858. Cumpra-se. Jaciara/MT, 17 de março de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000333-24.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 

(TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL BETT - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

ZELEI CRISPIM DA ROSA OAB - SC26964 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000333-24.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Os autos 

vieram conclusos noticiando a interposição de agravo de instrumento pela 

parte interessada (id. 30288276). Nos termos do art. 1.018, §1º, do Código 

de Processo Civil, mantenho a decisão agravada pelas razões fáticas e 

jurídicas que a embasaram (id. 29535872), mormente porque a peça de 

interposição do recurso não foi sequer juntada, obstando o conhecimento 

deste juízo das razões da agravante. Aguarde-se, contudo, a decisão o 

julgamento do recurso, bem como eventual pedido de informações sobre a 

r. decisão proferida por esta singela instância. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 17 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002402-63.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO ANTONIO SALLES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO DONIZETE CAMILO (REU)
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CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 306428 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 12/05/2020 às 15hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002691-93.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR ANTONIEL DE SOUZA (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 306436 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 12/05/2020 às 14hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001084-45.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA MARTINS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001029-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO LIVRAMENTO CANDIDA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito para intimar as partes a cerca dos cálculos de 

ID 30414429 e requer o que entender de direito no prazo legal

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000644-49.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL VIEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000644-49.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Apesar da 

concordância do INSS, denoto que a exequente incluiu em seu cálculo 

prestações posteriores à DIP (data de início do pagamento: 16/09/2019), 

verba que não se refere a parcelas pretéritas, pelo que há incorreção no 

cálculo. Saliento que a verba se trata de patrimônio público, cujo direito é 

indisponível. Destarte, determino a remessa dos autos à contadoria do 

juízo para elaboração do cálculo do débito, devendo, para todos os 

efeitos, observar: - A data do início do benefício (DIB), como sendo 

18/05/2018; - Atualização até a data do início do pagamento (16/09/2019); 

- Juros de mora em 12% a.a. até 06/2009, 6% a.a. até 06/2012 e 

correspondente à poupança (dia 1º em diante). - juros nos termos do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal; - correção monetária segundo o 

IPCA-E; - honorários advocatícios no percentual de 10% sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença (16/09/2019). Após a 

realização do cálculo, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, conclusos. Cumpra-se. Jaciara/MT, 

17 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002732-60.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRACEMA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000770-02.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME (AUTOR(A))

BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA (AUTOR(A))

BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (REU)

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

DIPECARR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS PARA CARRETAS 

LTDA (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REPRESENTADO)

RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS RONDONIA LTDA (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

HELDER GUIMARAES MARIANO OAB - MS18941 (ADVOGADO(A))

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

GERALDO FONSECA DE BARROS NETO OAB - SP206438 

(ADVOGADO(A))

IGOR GUEDES SANTOS OAB - SP400133 (ADVOGADO(A))

NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR OAB - SP208908 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

RHAMAEL THEODORUS YOHANNES OLIVEIRA SHILVA GOMES VILLAR 

OAB - MT19143/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))
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MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT8350-O (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000770-02.2019.8.11.0010. AUTOR(A): 

BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES 

TRANSPORTADORA LTDA - ME, MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME 

REU: CREDORES, BANCO BRADESCO, RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA., RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS RONDONIA 

LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, 

BANCO DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO S/A, WIDAL & MARCHIORETTO 

LTDA, RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

DIPECARR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS PARA CARRETAS 

LTDA, MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A, 

AGUILERA AUTOPECAS LTDA REPRESENTADO: ITAU UNIBANCO S/A 

Vistos etc. Aguarde-se no arquivo provisório a realização da Assembleia 

Geral de Credores, redesignada para o dia 29/04/2020, às 14h00min. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

Providências Jaciara - MT, 17 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62846 Nr: 445-83.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEDFDM, VLDM, ALDS, TVL, IVL, LVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3607

 Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos constam, defiro a utilização, 

como prova emprestada, dos documentos acostados pela parte autora 

referente às ações penais Códigos 48855 e 50704, em trâmite perante a 

Terceira Vara Criminal desta Comarca de Jaciara.Por fim, defiro o pedido 

de produção de prova testemunhal e designo audiência de instrução para 

o dia 06 de maio de 2020, às 13h30min.Considerando que já foram 

arroladas as testemunhas, cabe ao advogado constituído pela parte 

autora informar ou intimar cada uma por si arrolada (observadas as regras 

do Art. 455 do NCPC).Caso tenha sido arrolada testemunha residente em 

outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva pessoa 

comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se carta precatória 

para inquirição, com prazo de sessenta dias para cumprimento do ato (na 

sequência intimando-se as partes quanto à expedição da carta precatória 

e para que a parte que arrolou a testemunha comprove em cinco dias a 

respectiva distribuição junto ao juízo deprecado).Havendo interesse de 

incapaz, dê ciência ao MP.Intime-se o Estado acerca da audiência 

designada, bem como para manifestação acerca dos documentos 

acostados na inicial referentes aos processos criminais , no prazo de 30 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Jaciara/MT, 16 

de março de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110467 Nr: 1405-34.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMGDS, RCGDS, EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS, IRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA MARA PEREIRA - 

OAB:21800/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT

 Vistos etc............Assim, afasto a preliminar arguida.Da preliminar de 

Coisa Julgada.De acordo com a requerida Ilda, seu direito ao benefício de 

pensão por morte foi reconhecido administrativa pelo INSS, o qual também 

foi reconhecido perante o Juízo da Primeira Vara do Trabalho de Sinop/MT, 

nos autos do Processo n. 0000986-54.2015.5.23.0036, que reconheceu 

nas pessoas de Rhaissa Mara Gomes da Silva, Renan Cesar Gomes da 

Silva e Ilda Rosa da Silva, a legitimidade para o recebimento dos valores 

consignados com suporte no art. 1º da Lei 6858/80, esvaziando a 

discussão sobre quem estava ou devia estar habilitado perante a 

Previdência Social como dependente.Todavia, conforme já dito 

anteriormente, na realidade, consta sentença proferida pela Justiça do 

Trabalho de Sinop/MT, onde restou determinado o rateio dos valores 

referentes às verbas rescisórias e valores depositados na conta 

vinculada do FGTS, de titularidade do de cujus.Além do mais, a Justiça do 

Trabalho não detém competência para reconhecer direito ao recebimento 

de benefício previdenciário.Assim, afasto a preliminar arguida.Por outro 

lado, não vislumbrando qualquer nulidade ou irregularidade aparente, dou 

o feito por saneado.Assim, intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias 

úteis especificarem provas (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem 

pontos controvertidos e requererem, se caso for, prova pericial (CPC, 

Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212).Sendo requerida a produção de prova 

testemunhal, as partes devem, no mesmo prazo, apresentar rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.Em caso de pedido, de todos os 

envolvidos no litígio, para julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

art. 355, I, CPC, retornem-me conclusos com anotações para 

sentença.Vista ao INSS e ao MPE.Cumpra-se.Jaciara/MT, 16 de março de 

2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 67547 Nr: 2069-70.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPOLY TRANSPORTES LTDA ME, JOÃO CARLOS 

DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA, ALUSA ENGENHARIA S.A, ALUMINI ENGENHARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Considerando que restaram infrutíferas as tentativas de localização das 

partes executadas (refs.41,72,149), defiro o pedido à ref.153, para 

determinar a citação por Edital de Alusa Engenharia S.A 

( C N P J : 5 8 5 8 0 4 6 5 0 0 0 0 1 - 4 9 )  e  A l u m i n i  E n g e n h a r i a 

(CNPJ:585804650001-49), com prazo de 30 (trinta) dias.

Após, não comparecendo a executada nos autos, NOMEIO a Defensoria 

Pública para atuar como curadora especial da parte executada, conforme 

preceitua o art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo esta ser 

intimada após os atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80405 Nr: 2378-57.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO SÃO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA ELEONORA CATHARINO VILELA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Atenta à missiva acostada à ref. 89, vejo que a executada foi devidamente 

citada.

Assim, manifeste-se o exequente, no prazo de 15 dias, requerendo o que 

entender necessário à satisfação de seu crédito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10250 Nr: 807-42.2002.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRAJARA RANDO MADRID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LOPES GUERREIRO, ESPOLIO DE JOSÉ 

SEVERINO, EDIR TEODORO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, ROSEMARY SILGUEIRO AMADO PERES GUALDA - 

OAB:18107, WADSON NICANOR PERES GUALDA - OAB:10342

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 576 e redesigno audiência de instrução para o dia 06 

de maio de 2020, às 16h30min.

Considerando que já foram arroladas as testemunhas, cabe aos 

advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada uma por si 

arrolada (observadas as regras do Art. 455 do NCPC).

Caso tenha sido arrolada testemunha residente em outra comarca e não 

haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência 

aqui designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

selssenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara - MT, 16 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60900 Nr: 3684-32.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Henrique Roversi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA, General Motors do Brasil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ROVERSI - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5705, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9552

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65349 Nr: 1246-96.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DOS ANJOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Atenta ao pedido de ref. 135, pela matrícula do imóvel a ser penhorado se 

percebe que o imóvel está registrado em nome do executado Geraldo 

Ferreira dos Anjos e de Fabíola Luciana Gricolo.

Portanto, a penhora deve recair apenas sobre 50% do imóvel, parte 

correspondente ao executado.

Assim, defiro parcialmente o pedido de penhora formulado pela exequente 

e DETERMINO a expedição de mandado de penhora e avaliação de 50% do 

imóvel descrito na matrícula R1/6.086, do CRI local.

Nos termos da legislação processual civil em vigor, a penhora de imóvel, 

independentemente de onde se localize, quando apresentada certidão da 

respectiva matrícula, será realizada por termo nos autos (§1º, do Art. 845, 

do CPC).

Os atos de constrição serão averbados separadamente na matrícula do 

imóvel, com a identificação do executado, do valor do crédito e do objeto 

sobre o qual recai o gravame, de modo a assegurar a publicidade da 

responsabilidade patrimonial do executado pela dívida e pela obrigação 

que a ele está vinculada (§1º, do Art. 791, do CPC).

Após, INTIMEM-SE o executado e sua cônjuge para apresentar eventual 

impugnação ao auto de penhora, no prazo de 15 (quinze), nos termos dos 

artigos 841, 842 e §1º do 917, todos do CPC.

Ato contínuo, deverá o exequente providenciar a averbação da penhora 

no registro competente (caput, do art. 844, do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80436 Nr: 2392-41.2016.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NADIR CEZARIO BISPO, BISPO & FEITOSA 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

- Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para suprir a omissão e 

contradição constante da sentença e fazer constar o seguinte:“Condeno a 

parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC.Sem 

custas, diante da isenção concedida à Fazenda Pública.”Por fim, declaro 

reaberto o prazo recursal.Intime-se a parte requerida para, querendo, 

ratifique ou retifique o recurso interposto.Em seguida, intime-se a recorrida 

para que apresente as contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo 

legal.Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso para apreciação do recurso 

interposto.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Jaciara - MT, 16 de março de 2020.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 138700 Nr: 831-40.2020.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO, JOSÉ BULAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A legitimidade passiva dos embargos de terceiro está prevista no artigo 

677, § 4º, do CPC, in verbis: “§ 4º Será legitimado passivo o sujeito a quem 
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o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no 

processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição 

judicial.”

In casu, examinando a inicial denoto que os embargos foram opostos 

contra a Cooperativa de CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS, 

exequente na ação Código 53562 e contra JOSÉ BULAU, exequente nos 

autos da ação Código 90195.

Todavia, os autos código 90195 tramitam perante a Segunda Vara Cível de 

Jaciara/MT.

Dessa forma, o embargado José Bulau deve ser excluído do polo passivo 

da presente lide, sendo que, caso o embargante pretenda se opor à 

penhora do bem levado à efeito nos autos anteriormente citados, deve 

propor a medida cabível perante o Juízo da Segunda Vara Cível.

Assim, de ofício, reconheço a ilegitimidade de José Bulau para integrar o 

polo passivo da demanda.

Não bastasse isso, no que se refere ao pedido de assistência jurídica 

gratuita, o autor não juntou documentos idôneos a comprovar a 

insuficiência de recursos.

Consigno que a declaração de isenção do IRPF dos exercícios 2016, 2017 

e 2018 que instrui a inicial, não é hábil por si só a demonstrar a 

hipossuficiência da parte, pois não há indicativos de seu rendimento atual.

Importante ressaltar que pelo recido de transferência de propriedade 

juntado aos autos, o autor teria comprado o veículo objeto do presente 

feito pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que a meu ver 

é claro sinal externo de capacidade financeira.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DERECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - REDUÇÃODO VALOR ARBITRADO A 

TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHOMENOR - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - 

CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se reduz o 

montante fixado a título de obrigação alimentar quando há 

proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a possibilidade 

econômico-financeira do alimentante. O deferimento do pedido de justiça 

gratuita, de acordo com o disposto na Lei 1.060/50, pressupõe a carência 

daquele que a pleiteia. Se a parte alega carência, mas apresenta sinais 

exteriores de capacidade econômica, correta a decisão que indefere o 

benefício. (APELAÇÃO Nº 29456/2011 – Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso – Comarca de Rondonópolis - Data de Julgamento: 08-02-2012 – 

Relator Des. Guiomar Teodoro Borges)

 Destaco que conforme artigo 98 do CPC considera-se necessitada a 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios.

Ademais, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (grifei).

Assim, o citado artigo 98 e os seguintes do CPC, os quais tratam da 

assistência judiciária aos necessitados, devem ser interpretados tendo 

por base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve 

comprovar sua insuficiência de recursos.

Aliás, sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente 

tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que 

indubitavelmente lesam o erário, aceitando cegamente todo e qualquer 

pedido de assistência.

Assim, determino a intimação da embargante para emendar e completar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, acostando documentos idôneos a 

comprovar a insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do 

pedido de gratuidade da justiça, ou anexando comprovantes de 

pagamento das custas e despesas processuais iniciais.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64481 Nr: 983-64.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O Infojud fora realizado à ref. 155.

Assim, manifeste-se a exequente, em termos de prosseguimento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de suspensão dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76849 Nr: 1047-40.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDS, LRDS, LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMILSON DANTA DA SILVA, Rg: 

1477021-0, Filiação: Maria Etelvina Chaves e Antonio Dantas da Silva, 

brasileiro(a), solteiro(a), ajudante de entregas. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Executado supramencionado da PENHORA 

REALIZADA dos valores existentes na conta vinculada do FGTS, no valor 

de R$ 180,69 (cento e oitenta reais e sessenta e nove centavos) nos 

termos do r. despacho proferido a ref. 95, abaixo transcrito, bem como 

querendo, opor Embargos.

Despacho/Decisão: Vistos e examinados.Inicialmente, oficie-se à CEF para 

integral cumprimento da decisão de ref. 60.Após, intime-se a autora para 

informar seus dados bancários para levantamento dos valores localizados 

em saldo do FGTS.Por fim, expeça-se alvará de levantamento, dando-se 

vista à DPE para requerer o que de direito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Jaciara/MT, 19 de setembro de 2019.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 16 de março de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33810 Nr: 1368-85.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY DE VLIEGER MARTELLI, K.L.D. 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADSTON ALMEIDA CABRAL - 

OAB:159.229-OAB/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, JOSÉ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - OAB:4285, KARINA 

DOS SANTOS MACIEL - OAB:18943/GO, NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 306669 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 14/05/2020 às 13hs30.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com as 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 
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que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64581 Nr: 1015-69.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE FORMOSO AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS 

CAMPAGNOLO, RONALDO DE SANTANA FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O, EMERSON SPIGOSSO - OAB:5821/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90500 Nr: 1623-96.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 131590 Nr: 3225-54.2019.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSMARY BUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIZ DA COSTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569, LEONARDO CAVALARI OLINO - OAB:19345/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da Portaria-Conjunta 427 de 16 de março de 2020, 

que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio do 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência para o dia 07 de maio de 2020 às 15h30.

Intimem-se, nos termos do despacho de ref. 30.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 17 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003327-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ (EXECUTADO)

JOSE SARAIVA GRANJEIRO (EXECUTADO)

QUEIROZ ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1003327-93.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 1.494,50 ESPÉCIE: [Taxa 

de Licenciamento de Estabelecimento]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: QUEIROZ ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA 

LTDA - ME Endereço: RUA ITATINGA, 1070, NOVA JACIARA, JACIARA - 

MT - CEP: 78820-000 Nome: JOSE SARAIVA GRANJEIRO Endereço: RUA 

GUAYCURUS, 564, FUNDOS, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

Nome: CARLOS JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ Endereço: RUA JURUCE, 

1327, PLANALTO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:O do(s) 

executado(s) acima descrito(s) para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 

8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). 

DECISÃO: Desta forma, defiro a citação por edital do executado com prazo 

de 30 (trinta) dias.Decorrido o prazo sem comparecimento do executado, 

nomeio a Defensoria Pública como sua curadora especial, conforme 

preceitua o artigo 72, inciso II, do CPC, devendo ser intimada após a 

penhora de bens.Decorrido o prazo, vista à exequente para requer o que 

de direito, no prazo de 30 (trinta) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA, digitei. JACIARA, 17 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 545 de 975



Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003560-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY BERNARDES DE AGUIAR (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1003560-90.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 882,84 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: WESLLEY BERNARDES DE AGUIAR Endereço: 

RUA JEQUITIBÁ, 60, RESIDENCIAL FLORAIS DO PLANALTO, JACIARA - 

MT - CEP: 78820-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:do(s) executado(s) acima 

descrito(s) para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), 

pague a dívida com juros, multa de mora e os encargos indicados na 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garanta 

a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). DECISÃO: esta forma, defiro a 

citação por edital do executado com prazo de 30 (trinta) dias.Decorrido o 

prazo sem comparecimento do executado, nomeio a Defensoria Pública 

como sua curadora especial, conforme preceitua o artigo 72, inciso II, do 

CPC, devendo ser intimada após a penhora de bens.Decorrido o prazo, 

vista à exequente para requer o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUZIA 

CAROLINE DE LUCENA BATISTA, digitei. JACIARA, 17 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000685-79.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000685-79.2020.8.11.0010 Vistos etc. Firmada a 

competência deste Juízo, forte na competência excepcional do § 3º do art. 

109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto 

no art. 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 

do CPC. Atenta ao teor do Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, onde consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do Art. 212, § 

2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Com a 

chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no prazo legal. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 17 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002894-55.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOPES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002894-55.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação indenizatória por dano moral proposta por Josimar Lopes de 

Assunção contra Banco Bradesco, qualificados na petição inicial. Há 

pedido do autor pela inversão do ônus da prova. O recebimento da inicial, 

indeferimento de tutela de urgência e concessão assistência jurídica 

gratuita ao requerente deram-se no pronunciamento de id. 26338727. O 

requerido foi citado pelo correio (id. 27875745) e ofereceu contestação 

não arguindo questões prévias ao mérito e contrapondo-se à pretensão 

autoral (id. 29539057). Realizada audiência de conciliação, não houve 

autocomposição entre as partes (id. 29663996). A autora impugnou a 

peça defensiva rebatendo os argumentos postos e ratificando os termos 

de sua pretensão (id. 30278487). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inversão do ônus da prova: É fato sabido 

e notório que para a inversão do ônus da prova consubstanciado no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, devem ser analisados observando os requisitos 

legais: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência. Ressalto 

que a teoria da distribuição do ônus da prova flexibiliza ao juiz a 

distribuição do ônus probatório conforme seu livre convencimento. Desta 

forma, aquela visão estática que, aprioristicamente, obriga ao autor provar 
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os fatos constitutivos de seu direito invocado e, ao réu, os fatos 

obstativos da pretensão contra ele articulada, sem levar em consideração 

as condições probatórias de cada parte, não condiz com os preceitos da 

atual sistemática do Processo Civil Brasileiro que busca dar maior subsídio 

à parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre quem não tem 

condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar o direito por 

ela invocado. In casu, o requerente afirma que houve manutenção de seu 

nome em órgão de restrição ao crédito mesmo após quitação da dívida, de 

modo que seu ônus é comprovar o pagamento do débito e a manutenção 

indevida da negativação de seu nome. Contudo, não vislumbro a 

hipossuficiência do requerente em fazer provas desses fatos 

constitutivos de seu direito, pois podem ser comprovados com 

documentos de fácil acesso à parte. Desse modo, indefiro a inversão do 

ônus da prova como requerido pela autora. Demais atos de saneamento: 

Assim, nos termos do artigo 357, caput e incisos, do Código de Processo 

Civil, passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes. Inexistem preliminares ou prejudiciais de 

mérito a serem analisadas. Com efeito, declaro o feito saneado e verifico 

que não há necessidade de produção de outras provas, sendo assim 

caso de julgamento antecipado do pedido nos termos do artigo 355, inciso 

I, do CPC. Portanto, aguarde-se a preclusão do presente pronunciamento e 

depois tornem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 17 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000691-86.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA LINA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000691-86.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença proposta por 

Sidneia Lina da Silva Lima contra Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, qualificados na petição inicial. A autora diz possuir patologias que a 

incapacitam para o labor e teve concedido o benefício de auxílio-doença 

em razão disto; conta, contudo, que o INSS indeferiu a prorrogação do 

benefício apesar do agravamento das doenças. Pede a antecipação de 

tutela. I – Do pedido de concessão de tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada. Sobre a concessão da tutela de urgência de 

natureza antecipada (art. 300, caput e §3º do CPC), desfilam os 

denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de 

Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito 

Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, 

Conforme o CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista 

Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, verbis: 

“A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e 

garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, 

para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do 

tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. 

Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo 

seja repartido entre as partes, e não somente o demandante arque com 

ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela 

provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a pronta 

asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada em 

cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300 do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. Aplicando-se o exposto ao caso concreto, denoto 

a presença de elementos que evidenciam a probabilidade da pretensão 

autoral, mormente porque a autora recebeu o benefício no interregno de 

05/06/2019 a 10/09/2019 e porque, embora o INSS tenha negado a 

prorrogação do benefício em agosto do ano passado, a parte instruiu a 

inicial com atestados médicos que indicam a permanência da incapacidade 

em setembro e dezembro de 2019 (id. 30424024). Por sua vez, o perigo de 

dano reside na própria natureza alimentar dos benefícios previdenciários, 

destinados à garantir o sustento daqueles impossibilitados de se manterem 

por esforço próprio. Isto posto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela provisória de urgência liminarmente para determinar que o INSS, 

no prazo de 60 (sessenta) dias, restabeleça o benefício de auxílio-doença 

da autora (NB 628.260.271-1) e promova o pagamento do valor 

correspondente, até ulterior decisão, sob pena de incidência de multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). II – Da decisão inicial de conteúdo 

positivo. Firmada a competência deste Juízo, forte na competência 

excepcional do §3º do artigo 109 da Constituição Federal. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do Novo Código de Processo 

Civil, assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no Art. 330 do NCPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF 

e artigo 98 do CPC. Por outro lado, oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, determino a realização de perícia. Assim, em razão da suposta 

patologia que está acometido a parte requerente, nomeio a Dra. Soraya 

Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: 

Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que 

deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu 

grau (artigo 466 do CPC), conforme a agenda disponibilizada perante este 

juízo, no dia 24 de junho de 2020, às 09h10. Levando-se em consideração 

a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o 

grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de 

R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), obedecendo ao disposto no artigo 

28 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os 

honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados 

pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a 

gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada 

de cópia desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas 

partes, assim como da expressa menção à necessidade de comunicação 

a este Juízo da data do exame, assegurando-se ao profissional, a 

qualquer tempo, a consulta aos autos, assim como, desde já, agende data 

para a realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos 

termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas 

e seus assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade 

contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial 

deverá responder de maneira satisfatória os quesitos apresentados. 

Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é 

a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de 

subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? (02) A parte 

pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) A parte periciada 

tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 

tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, 

indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase 

evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade 

estética. (04) Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 

2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? (05) A parte 

pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e 

remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar 

normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? (06) Qual 

é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de 

todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 547 de 975



trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente ou 

temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

628.260.271-1, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 17 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003358-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1003358-16.2018.8.11.0010 Vistos, etc. Em 

cumprimento do pronunciamento anterior, o requerente acostou três 

orçamentos de peritos a fim de fundamentar sua impugnação aos 

honorários periciais propostos pelo perito nomeado ao id. 24943545 (id. 

28887229). Já a requerida permaneceu inerte. O expert nomeado, por sua 

vez, manifestou-se contrário à impugnação, porém reduziu os honorários 

propostos em caso de permanência de discordância das partes (id. 

30429083). Pois bem. Tenho que o autor não cumpriu satisfatoriamente a 

determinação do pronunciamento anterior (id. 24943545), ao passo que os 

orçamentos 2 e 3 não possuem o detalhamento do trabalho a ser 

realizado, além do fato de que os três orçamentos são de profissionais 

desconhecidos desta magistrada, já que dois possuem sede no Estado de 

São Paulo e o último deles sequer possui qualificação indicada no 

documento. Além disso, não foi juntado currículo de nenhum dos peritos, 

obstando o exame da qualificação e da confiabilidade da perícia a ser 

realizada. Lado outro, a requerida optou pelo descumprimento integral da 

determinação judicial, escolhendo permanecer inerte frente ao 

pronunciamento alhures citado. Portanto, afasto as impugnações 

apresentadas. Todavia, diante da redução dos honorários efetuada pelo 

próprio perito em caso de permanência da discordância das partes, 

intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolhendo o valor total dos honorários periciais. No mais, cumpra-se 

conforme decisão de id. 24943545. Cumpra-se e expeça-se o necessário. 

Jaciara/MT, 17 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002637-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1002637-64.2018.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

impugnação à execução apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social em face da parte exequente, todos devidamente qualificados nos 

autos. Instado a se manifestar-se, o impugnado peticionou informando que 

concorda com os cálculos apresentados pela impugnante, requerendo a 

homologação do cálculo e expedição de RPV (id. 30372392). Ante o 

exposto, tendo havido concordância pelo exequente/impugnado, 

reconheço o excesso de execução apontado e homologo os cálculos 

apresentados pela executada, ora impugnante (id. 30220757). Assim, 

proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido. Ressalto ainda, a 

desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em vista que o Tribunal 

Regional Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a 

última atualização até a data da transferência dos valores, afastando 

assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização 

monetária. Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as 

informações nos termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 

de 18/04/2012, informando o depósito dos valores devidos, proceda o 

Senhor Gestor, com os procedimentos necessários para a liberação do 

alvará para levantamento dos valores depositados. Em seguida, efetuado 

o levantamento dos valores, e certificado nos autos, voltem os autos 

conclusos para extinção. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 17 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002828-75.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002828-75.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por dano 

moral proposta por Leonice Soares da Silva contra Energisa Mato Grosso 

– Distribuidora de Energia S/A, ligantes qualificados na petição inicial. O 

recebimento da inicial, deferimento da tutela de urgência e concessão de 

assistência jurídica gratuita ao requerente, deram-se no pronunciamento 

de id. 25697781. Realizada audiência de conciliação, não houve 

autocomposição entre as litigantes (id. 29508136). O requerido ofereceu 

contestação ao id. 30235232, não arguindo questões prévias ao mérito e 

contrapondo-se à pretensão autoral. A requerente afirmou que os 

argumentos de defesa não afastam as irregularidades apontadas nos 

termos de sua pretensão e pediu a inversão do ônus da prova e 

julgamento antecipado do pedido (id. 30273397). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inversão do ônus da prova: 

É fato sabido e notório que para a inversão do ônus da prova 

consubstanciado no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, devem ser analisados 

observando os requisitos legais: a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência. Ressalto que a teoria da distribuição do ônus da prova 

flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus probatório conforme seu livre 

convencimento. Desta forma, aquela visão estática que, aprioristicamente, 

obriga ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito invocado e, ao 

réu, os fatos obstativos da pretensão contra ele articulada, sem levar em 

consideração as condições probatórias de cada parte, não condiz com os 

preceitos da atual sistemática do Processo Civil Brasileiro que busca dar 

maior subsídio à parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre 

quem não tem condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar 

o direito por ela invocado. Ademais, in casu, tratando-se a requerida de 

uma fornecedora de serviços, a inversão do ônus da prova é ope legis, 

conforme vemos do julgado do egrégio TJMT e artigo 14, §3º, do CDC, 

abaixo transcritos: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - 

RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 548 de 975



INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA 

QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, 

SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO. Em havendo pagamento da indenização securitária, a 

seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao 

segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de 

energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a 

aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do 

Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras 

de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, 

da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, 

permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe 

(arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova 

decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a 

comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa 

exclusiva da vítima/terceiro (N.U 0029294-32.2014.8.11.0000, AI 

29294/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 

14/08/2014) (grifei). Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. [...] §3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. [...] 

Desse modo, defiro a inversão do ônus da prova como requerido pela 

autora, eis que deriva da própria lei. Demais atos de saneamento: Assim, 

nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, 

passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes. Inexistem preliminares ou prejudiciais de 

mérito a serem analisadas. Com efeito, declaro o feito saneado e verifico 

que não há necessidade de produção de outras provas, sendo assim 

caso de julgamento antecipado do pedido nos termos do artigo 355, inciso 

I, do CPC. Portanto, aguarde-se a preclusão do presente pronunciamento e 

depois tornem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 17 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000009-34.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA OAB - GO40273 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA OAB - GO39111 (ADVOGADO(A))

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO OAB - GO24294 

(ADVOGADO(A))

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE MENDES DOS SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000009-34.2020.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, proposto por JM 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de ROSIMEIRE MENDES 

DOS SANTOS PEREIRA, todos devidamente qualificadas nos autos. O 

processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito. Entretanto, adveio minuta de acordo, com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos, onde requerem a homologação do 

acordo e a extinção do feito (id 30250218 e 30250222). Vieram os autos 

conclusos. É o que merece registro. DECIDO. Analisando os autos verifico 

que os requisitos de validade, existência e eficácia do negócio jurídico 

encontram-se presente no acordo firmado. Não vislumbro qualquer ilicitude 

ou prejuízo a quaisquer das partes, restando-me apenas homologar o 

presente ajuste. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo 

celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, nos termos do Art. 487, inciso III, “b”, do CPC. Honorários 

advocatícios na forma do acordo. Quanto ao pagamento de custas 

remanescentes, se houver, pela executada. Em caso de descumprimento 

do acordo pela executada, o exequente deverá requerer o cumprimento 

de sentença nos próprios autos. Decorrido o prazo, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Jaciara/MT, 17 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000799-52.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DERISVADO DE SOUZA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA OAB - MT23995/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000799-52.2019.8.11.0010 Requerente: Derisvaldo de 

Souza Brito Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos 

em correição, Analisando os autos, observa-se que apesar de indicar a id. 

19809715, a juntada de contestação, não há nenhum conteúdo anexo. 

Assim, determino que a secretaria certifique sobre a apresentação de 

contestação. Após, conclusos. Jaciara/MT, 17 de março de 2020. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001357-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SOUSA LESSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001357-58.2018.8.11.0010 Requerente: Maria de 

Fátima Sousa Lessa Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

Vistos em correição. Trata-se de ação ordinária de aposentadoria por 

invalidez e ou restabelecimento de auxílio-doença, proposta por Maria de 

Fátima Sousa Lessa em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Em síntese, a requerente narra que teve concedido o benefício de 

auxílio-doença em algumas oportunidades, sendo o último prorrogado até 

14/08/2016. Entretanto, aduz que continua incapacitada para o exercício 

de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência. Recebida a inicial foi 

concedida assistência judiciária gratuita e determinada a realização da 

perícia médica (id. 14109330). O requerido apresentou contestação, 

alegando preliminarmente falta de interesse de agir, uma vez que a parte 

autora ingressou com a ação antes de efetuar o pedido de prorrogação do 

auxílio-doença. Como prejudicial de mérito o requerido arguiu a prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação (id. 15351121). Laudo médico colacionado aos autos 

(id. 16700948). A autora pugnou pela procedência da ação (id. 17872393). 

É o relatório. Fundamento e decido. Da prescrição Verifica-se que a 

preliminar arguida pelo requerido merece acolhimento, eis que, segundo o 

parágrafo único do artigo 103, da Lei nº 8.213/91, determina a prescrição, 

em cinco anos, de prestações vencidas e não pagas, in verbis: Parágrafo 

único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter 

sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou 

quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, 

salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código 
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Civil. Desta forma, se houver valores a serem recebidos nesse lapso, a 

declaração de prescrição é de rigor. Falta de interesse de agir – Alta 

Programada Verifica-se que a autora obteve o benefício de auxílio-doença 

pelo período de 03/03/2018 a 17/06/2018 e antes de efetuar o pedido de 

prorrogação do auxílio-doença ingressou com a presente ação, fato que, 

segundo o requerido, configura ausência de interesse de agir. Pois bem, 

nossos Tribunais Superiores firmaram entendimento no sentido de que 

para o ajuizamento de ação de restabelecimento de auxílio-doença, 

desnecessário que o segurado tenha formulado pedido de prorrogação na 

esfera administrativa. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTERESSE DE AGIR. RETORNO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ABERTURA DA INSTRUÇÃO. ANULAÇÃO DA 

SENTENÇA.1. Não resta descaracterizada a resistência à pretensão nos 

casos em que o INSS estabelece previamente o cancelamento do 

benefício.2. Afastada a falta de interesse de agir da parte autora, 

impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim 

de  que  se ja  abe r ta  a  i ns t ru ç ã o  p r o c e s s u a l .  ( A C 

0003456-57.2015.404.9999, Des. Ricardo Teixeira, 5ª Turma, D.E. 

08-05-2015). (negritei). Assim, presente o interesse processual, deixo de 

acolher a preliminar arguida pelo requerido. DO MÉRITO. Os requisitos para 

concessão de auxílio-doença são: qualidade de segurado, carência 

quando for o caso, e a incapacidade para sua atividade habitual por mais 

de 15 dias. “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Por outro lado, a 

aposentadoria por invalidez requer os mesmos requisitos, diferindo 

apenas no sentido de que a incapacidade laborativa deverá ser definitiva 

(42 da Lei 8213/91) in verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição”. Ainda, de acordo com o § 2º da Lei nº 

8.213/91, a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se 

ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito ao 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento da doença ou lesão. Da qualidade de 

segurada; De acordo com o artigo 11 da Lei 8.213/91 todo cidadão filiado 

ao RGPS que possui inscrição e faça pagamentos mensais é considerado 

segurado. No caso em tela, a requerente verteu contribuições à 

previdência de forma facultativa de 01 de novembro de 2016 a 30 de junho 

de 2018, sendo que esteve em gozo de auxílio-doença de 19/03/2018 a 

17/06/2018, sendo clara, portanto, sua condição de segurada. 

Cumprimento do período de carência; O art. 25 da Lei 8.213/91, disciplina 

em seu inciso I ser a carência para ambos os benefícios de 12 meses. A 

qualidade de segurado se mantém enquanto forem pagas as contribuições 

previdenciárias para o INSS. Todavia, o artigo 15 da Lei 8213/91, traz as 

exceções a esta regra. Mantém esta qualidade, por tempo indeterminado, 

quem está em gozo de benefício previdenciário, vejamos: Art. 15. Mantém 

a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: I - sem 

limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do 

auxílio-acidente; Após cessar o benefício por incapacidade (inciso I) 

contará mais 12 (doze) meses, nos termos do inciso II do artigo 15 da 

mencionada Lei. No caso em tela, verifica-se que a autora no período de 

01/11/2016 a 30 de junho de 2018, contribuiu para a seguridade social de 

forma facultativa e ainda esteve em gozo de benefício de auxílio-doença 

durante boa parte desse período (12/12/2016 a 10/10/2016 – 06/09/2017 a 

20/10/2017 e 19/03/2018 a 17/06/2018), tendo ingressado com a presente 

ação em 20 de junho de 2018, evidentemente que ainda estava dentro do 

período de graça, estando cumprido, assim, o segundo requisito. 

Incapacidade para o trabalho; A perícia médica colacionada demonstra 

que há incapacidade laborativa total e temporária durante 1 (um) ano. 

Assim, ante a natureza total e temporária da incapacidade da autora, 

afigura-se correta a concessão do auxílio-doença. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E 

TEMPORÁRIA. 1. [...] Laudo pericial conclusivo pela existência de 

incapacidade total e temporária. Preenchidos os requisitos, é de se 

reconhecer o direito do autor à percepção do benefício de auxílio doença, 

não estando configurados os requisitos legais à concessão da 

aposentadoria por invalidez, que exige, nos termos do Art. 42, da Lei nº 

8.213/91, que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de 

convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta a subsistência. 

[...] Remessa oficial, havida como submetida, e apelação providas em 

parte. (TRF-3 -  Ap: 00104038620174039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 

26/03/2019, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:03/04/2019). Consigne-se que a incapacidade adveio após o 

ingresso da requerente ao RGPS, conforme se observa da perícia médica 

e do CNIS acostado aos autos. Ressalte-se que o prazo de 1 (um) ano 

indicado pela médica perita foi sugerido caso a autora realize o 

procedimento cirúrgico e tratamento pós-operatório, não sendo, 

necessariamente, comprovação de sua recuperação, a qual, aliás, é 

pouco provável, máxime em razão da natureza degenerativa da doença e 

da inexistência de comprovação de que a autora foi submetida ao 

procedimento cirúrgico, razão pela qual entende este juízo que após o 

prazo fixado pela perita cabe a autarquia submeter a autora a exames 

médico-periciais a fim de constatar a necessidade de prorrogação ou 

cessação do benefício. De igual modo, fica a parte autora obrigada a 

submeter-se a exames médico-periciais quando determinado pelo INSS. 

Por fim, no que tange ao termo inicial do benefício, levando em conta que 

na data da suspensão a segurada permanecia incapacitada, conforme 

perícia médica e demais documentos acostados aos autos, é devido o 

restabelecimento do auxílio-doença desde o indevido cancelamento. 

Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR 

URBANO. ARTIGO 59, CAPUT, DA LEI Nº 8.213/91. COMPROVAÇÃO DA 

QUALIDADE DE SEGURADO. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE 

LABORAL. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. 1. [...] Em se tratando de 

restabelecimento de auxílio doença, o termo inicial do benefício é a data em 

que aquele fora indevidamente cessado, uma vez que o ato do INSS 

agrediu direito subjetivo do beneficiário desde aquela data. 5. 

Consectários da condenação fixados de acordo com o entendimento 

jurisprudencial da Segunda Turma desta Corte Regional Federal. 6. 

Apelação da parte autora parcialmente provida (auxílio-doença). (AC 

1022428-03.2019.4.01.9999, JUIZ FEDERAL LEÃO APARECIDO ALVES, 

TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 07/02/2020 PAG.) Desta forma, fixo como 

termo inicial a cessação administrativa do benefício. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo procedente a pretensão autoral para condenar o requerido 

a restabelecer benefício de auxílio-doença (NB: 6209758588) à parte 

autora desde a data da cessação do benefício (DIB 17/06/2018), o qual 

deverá perdurar até que a autora seja submetida à reavaliação médica 

pelo INSS, a qual deverá ocorrer no prazo de seis meses. 

Consequentemente, julgo extinto o feito com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I, CPC. Observe-se que os valores deverão ser 

atualizados monetariamente e com juros de mora desde a data em que 

seria devido cada pagamento. Ainda, as condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

IPCA-E para fins de correção monetária (STF – RE nº 870.947, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 

17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Quanto aos juros de mora, incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º - F da 

Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 905 dos 

recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 149.514.6/MG). Sem custas 

(Lei n° 9.289/96, art. 1º, §1º e Lei Estadual n° 7.603/2001). Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas). Em atenção ao artigo 496, § 3º, 

inciso III do Código de Processo Civil/15, deixo de remeter os autos a 

instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da 

Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba 

as prestações vincendas. Transitada em julgado, após cumpridas as 

formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 13 de março de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1000764-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA DA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA REZENDE OAB - MS4484 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000764-50.2018.8.11.0010 Requerente: Manoel 

Barbosa dos Santos Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

Vistos em correição, MANOEL BARBOSA DOS SANTOS ajuizou a 

presente ação declaratória de direito de benefício de auxílio-doença e de 

aposentadoria por invalidez c.c pedido de tutela de urgência em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, almejando, 

liminarmente, que o réu conceda o benefício auxílio-doença até o 

julgamento da demanda. Para tanto, alega estar impossibilitado para o 

trabalho em decorrência do seu estado de saúde, uma vez que foi 

diagnosticado com Osteonecroese, Osteoartrose do quadril e Coxartrose, 

tornando-se incapacitado para o trabalho, necessitando de tratamento 

cirúrgico. Narra que requereu a concessão de benefício por incapacidade 

em 31.07.2017, o qual restou indeferido pelo réu. Recebida a inicial foi 

indeferida a tutela de urgência e determinada a realização de perícia 

médica. Perícia médica colacionada aos autos (id. 19814006). O requerido 

apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação (id. 

21523884). Intimado, o autor reiterou o pedido de tutela de urgência e 

pugnou pela procedência da ação (id. 23000395). É o relatório. 

Fundamento e decido. Os requisitos para concessão de auxílio-doença 

são: qualidade de segurado, carência quando for o caso, e a 

incapacidade para sua atividade habitual por mais de 15 dias. “Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos”. Por outro lado, a aposentadoria por invalidez 

requer os mesmos requisitos, diferindo apenas no sentido de que a 

incapacidade laborativa deverá ser definitiva (42 da Lei 8213/91) in verbis: 

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”. Ainda, de acordo 

com o § 2º da Lei nº 8.213/91, a doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito ao benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento da doença ou lesão. Da qualidade 

de segurado; De acordo com o artigo 11 da Lei 8.213/91 todo cidadão 

filiado ao RGPS que possui inscrição e faça pagamentos mensais é 

considerado segurado. A documentação colacionada aos autos 

demonstra de forma inconteste a qualidade de segurado do requerente, 

porquanto se manteve filiado ao RGPS até o mês de agosto de 2017, 

conforme CNIS. Cumprimento do período de carência; O art. 25 da Lei 

8.213/91, disciplina em seu inciso I ser a carência para ambos os 

benefícios de 12 meses. A qualidade de segurado se mantém enquanto 

forem pagas as contribuições previdenciárias para o INSS. Todavia, o 

artigo 15 da Lei 8213/91, traz as exceções a esta regra, in verbis: Art. 15. 

Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: VI 

- até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado 

facultativo. Considerando que a última contribuição do requerente à 

seguridade ocorreu em 31 de agosto de 2017 e tendo ingressado com a 

ação em fevereiro de 2018, evidente que estava dentro do período de 

graça, estando cumprido, assim, o segundo requisito. Incapacidade para o 

trabalho; A perícia médica colacionada demonstra que há incapacidade 

laborativa total e temporária por 1 (um) ano. Assim, ante a natureza total e 

temporária da incapacidade do autor, afigura-se correta a concessão do 

auxílio-doença. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. 

INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. 1. [...] Laudo pericial conclusivo 

pela existência de incapacidade total e temporária. Preenchidos os 

requisitos, é de se reconhecer o direito do autor à percepção do benefício 

de auxílio doença, não estando configurados os requisitos legais à 

concessão da aposentadoria por invalidez, que exige, nos termos do Art. 

42, da Lei nº 8.213/91, que o segurado seja considerado incapaz e 

insusceptível de convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta 

a subsistência. [...] Remessa oficial, havida como submetida, e apelação 

providas em parte. (TRF-3 - Ap: 00104038620174039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 

26/03/2019, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:03/04/2019). Consigne-se que a incapacidade adveio após o 

ingresso do requerente ao RGPS, conforme se observa da perícia médica 

e do CNIS acostado aos autos. Ressalte-se que o prazo de 1 (um) ano 

indicado pela médica perita foi sugerido caso o autor realize o 

procedimento cirúrgico indicado, não sendo, necessariamente, 

comprovação de sua recuperação, razão pela qual entende este juízo que 

após o prazo fixado pela perita cabe a autarquia submeter o autor a 

exames médico-periciais a fim de constatar a necessidade de prorrogação 

ou cessação do benefício. De igual modo, fica a parte autora obrigada a 

submeter-se a exames médico-periciais quando determinado pelo INSS. 

Quanto ao pedido de concessão de tutela antecipada, entendo que estão 

presentes os requisitos ensejadores, destacando que a prova inequívoca 

foi estabelecida na sentença e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

o pedido, para o fim de determinar o estabelecimento da aposentadoria, 

nos termos do dispositivo da sentença, em 30 dias a contar da ciência 

desta sentença. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar, o que gera 

o perigo de dano irreparável, caso tenha que aguardar o julgamento do 

recurso porventura interposto. Por fim, no que tange ao termo inicial do 

benefício, na esteira das decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, fixo a data do requerimento administrativo. 

Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO QUE VERSA APENAS 

SOBRE O TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. MAGISTRADO QUE FIXOU A 

DATA INICIAL A PARTIR DO LAUDO PERICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA JÁ 

ADMINISTRATIVAMENTE PERCEBIDO. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUE 

JÁ TINHA CIÊNCIA DA MOLÉSTIA QUE ACOMETIA A PARTE AUTORA À 

ÉPOCA DO INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. "Segundo a norma de regência, o termo inicial 

da aposentadoria por invalidez deve ser o dia imediato à cessação do 

auxílio-doença (Lei n. 8.213/91, art. 43). Caso este não tenha sido 

concedido, o marco deve remeter à data em que a autarquia tomou ciência 

do estado mórbido do segurado, ao diagnosticar o mal incapacitante em 

perícia decorrente de requerimento administrativo ou, na ausência deste, 

da data da juntada aos autos do laudo pericial." (TJ-SC - AC: 

03005217420148240085 Coronel Freitas 0300521-74.2014.8.24.0085, 

Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/07/2018, Segunda 

Câmara de Direito Público). Desta forma, fixo como termo inicial a data do 

requerimento administrativo. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

procedente a pretensão autoral para condenar o requerido a conceder o 

benefício de auxílio-doença à parte autora desde a data do indeferimento 

administrativo (23/08/2017) o qual deverá perdurar até que o autor seja 

submetido à reavaliação médica pelo INSS, a qual deverá ser realizada no 

prazo de seis meses. Considerando que se trata de verba alimentar com 

fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência antecipada 

para que o INSS implante o benefício do autor em 30 (trinta) dias sob pena 

de multa diária. Consequentemente, julgo extinto o feito com resolução de 

mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC. Observe-se que os valores 

deverão ser atualizados monetariamente e com juros de mora desde a 

data em que seria devido cada pagamento. Ainda, as condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do IPCA-E para fins de correção monetária (STF – RE nº 

870.947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 

DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Quanto aos juros de mora, 

incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º 

- F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 905 

dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 149.514.6/MG). Sem 

custas (Lei n° 9.289/96, art. 1º, §1º e Lei Estadual n° 7.603/2001). Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas). Em atenção ao artigo 496, § 3º, 

inciso III do Código de Processo Civil/15, deixo de remeter os autos a 

instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da 

Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba 

as prestações vincendas. Transitada em julgado, após cumpridas as 

formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 17 de março de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000331-54.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS VENANCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 306663 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 07/05/2020 às 15hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000690-04.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA ROSA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Autos nº 1000690-04.2020.8.11.0010 Vistos em 

correição. Compulsando a inicial e os documentos que a instruem, 

observa-se que o autor não acostou o requerimento administrativo. 

Consigne-se que o documento é imprescindível para a propositura da 

ação, porquanto tal entendimento foi consolidado. Desta forma, intime-se o 

requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando 

aos autos cópia o requerimento administrativo e o seu indeferimento, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do 

Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Jaciara - MT, 17 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000324-62.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS VENANCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 306671 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 07/05/2020 às 15hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000465-81.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA ROMEIRO DE BORREGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA OAB - MT25331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000465-81.2020.8.11.0010. 

REQUERENTE: IZAURA ROMEIRO DE BORREGO REQUERIDO: MATO 

GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA Nos termos do artigo 99, § 2.º, do NCPC 

o Juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua 

concessão. Consta do § 3.º do mesmo artigo que a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural presume-se 

verdadeira. Compulsando atentamente os autos, não vislumbro razões 

para o indeferimento do pedido, razão pela qual defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Nos termos do artigo 57, da lei de registros públicos, 

abram-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos. JACIARA, 16 de 

março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55607 Nr: 128-22.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinéa Pereira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55613 Nr: 133-44.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56476 Nr: 858-33.2014.811.0010
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 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSLENE AMARO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56499 Nr: 878-24.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA SILVA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56511 Nr: 889-53.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA BORGES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56553 Nr: 929-35.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Aparecida Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56572 Nr: 945-86.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56629 Nr: 1001-22.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI FERREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56670 Nr: 1034-12.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VALDECI SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56672 Nr: 1036-79.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaci Pereira de Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56844 Nr: 1190-97.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER BERNARDO DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55889 Nr: 367-26.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO JOSÉ CELESTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a exceção de pré executividade foi protocolada no 

prazo legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para 

no prazo legal, apresentar impugnação . É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 54783 Nr: 3218-72.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO GL LTDA-EPP, CLAUDIO 

MACHADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que os executados Frigorífico GL Ltda EPP 

e Cláudio Machado de Souza foram devidamente citados por edital, 

contudo não se manifestaram nos autos, consoante certidão de fl. 108.

Destarte, NOMEIO como curador especial o Defensor Público atuante 

nesta Comarca, para que apresente resposta à presente demanda, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

 Em seguida, intime-se a parte autora, para querendo, impugnar, no prazo 

de 30 (trinta) dias.

Às providências.

 Jaciara/MT, 13 de março de 2020.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26981 Nr: 513-43.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a impugnação á execução foi protocolada no prazo 

legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para no 

prazo legal, apresentar impugnação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27209 Nr: 766-31.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA JULIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a execeção de pré executividade foi protocolada 

no prazo legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, 

para no prazo legal, apresentar impugnação . É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48227 Nr: 3516-35.2011.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ROVERSI, GENESIA FELIX ROVERSI, 

ROSA HELENA CESNIQUE ROVERSI, ONDINA ALVES ROVERSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo LEGAL manifestar nos autos, a 

cerca da juntada da certidão do oficial de justiça de fhs. 169. É o que me 

cumpri certifica

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000104-98.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP RONDONOPOLIS BR-364/MT 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA PAIM LAVALLE OAB - MG84426 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Autos n. 1000104-98.2019.8.11.0010 Vistos em 

correição. Trata-se de ação de reparação de danos proposta por 

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. em desfavor de LCM CONSTRUÇÃO E 

COMÉRCIO – SCP RONDONOPOLIS BR-364/MT, ambas devidamente 

qualificadas nos autos, decorrente do acidente de trânsito supostamente 

provocada pela requerida, causando-lhe danos materiais no veículo 

envolvido. Citada, a requerida apresentou contestação pugnando, 

preliminarmente pela extinção da ação, vez que não foi instruída com os 

documentos indispensáveis a sua propositura, já que o requerente não 

colacionou os orçamentos comprovando o dispêndio e demais 

documentos hábeis a comprovar as alegações inseridas na exordial. No 

mérito, a parte requerida pugnou pela improcedência da ação (fls. 

119/131). Quando da impugnação, o autor colacionou os referidos 

orçamentos, bem como rechaçou as alegações da requerida, pugnando 

pela procedência da ação (fls. 134/142). Ambas as partes pugnaram pela 

produção de prova testemunhal. Os autos vieram conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que 

não assiste razão à requerida no que tange a preliminar vindicada, 

porquanto a análise dos requisitos da petição inicial foi realizada quando 

no despacho inaugural, sendo esta recebida pelo Juiz à época, conforme 

fl. 34. Ademais, insta salientar que a requerente, no ato da impugnação já 

colacionou ao feito os orçamentos indicados na exordial, não havendo 

qualquer prejuízo, até porque a fase instrutória não se encerrou, podendo 

a parte requerida produzir prova em sentido contrario, no intuito de 

modificar ou desconstituí-la. Portanto, afasto a preliminar alegada pela 

requerida na contestação de fls. 119/131. No mais, tendo em vista que a 

parte autora pleiteia a reparação de danos materiais, fixo os seguintes 

pontos controvertidos (art. 357, IV do CPC): a)existência da culpabilidade 

do requerido, b)nexo causal entre a ação ou omissão do requerido e c)os 

danos experimentados pela requerente. Por inexistir outras questões 

processuais a serem analisadas nesta oportunidade, DECLARO 

SANEADO o processo. Admito como meios de provas aptos a 

comprovarem as alegações das partes a prova testemunhal, depoimento 

pessoal e a prova documental, inclusive com a requisição de documentos, 

caso a parte demonstre a necessidade e pertinência, em audiência. A 

contar da intimação desta decisão, as partes possuem o prazo de 05 

(cinco) dias para juntarem aos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC. As testemunhas 

deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada parte, sendo que somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos. Frise-se que cabe aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas 

as regras do artigo 455 do CPC). Cumpra-se. Jaciara/MT, 13 de março de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001114-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001114-17.2018.811.0010 Requerente: Angela 

Aparecida Campos Requerido: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A Vistos em correição, Corrija-se a autuação, mudando-se os 

registros cartorários e distribuição para “Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO” como o nome da ação. Nos termos do artigo 523 do Código 

de Processo Civil, intime-se o executado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o débito. Certifique-se o executado que não ocorrendo o 

pagamento no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. 

Certifique-se, ainda, que efetuado pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante. Transcorrido o prazo sem 

pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do NCPC), sem prejuízo da 

realização da penhora online via BACENJUD, o que desde já determino. Na 

impugnação o executado poderá alegar uma das matérias contidas no § 

1º, do art. 525 do CPC/15. Na hipótese de ser alegado excesso de 

execução, deverá o executado declarar de imediato o valor que entende 

correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu 

cálculo. Caso não seja apresentado o referido demonstrativo, a 

impugnação será liminarmente rejeitada. Cumpra-se. Jaciara/MT, 17 de 

março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000647-67.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000647-67.2020.8.11.0010 Requerente: Eb Comércio 

de Eletrodomésticos Eireli Requerido: Banco Bradesco Vistos em 

correição, Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais 

com pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, 

proposta por Eb Comércio de Eletrodomésticos Eireli em desfavor do 

Banco Bradesco S/A, almejando a autora a exibição das filmagens 

capturadas pelas câmeras de segurança da agência bancária no dia 

29/02/2020. Em síntese, o requerente narra que no dia 29 de fevereiro de 

2020, a preposta do autor, se dirigiu até a agência bancária para realizar 4 

(quatro) depósitos. Afirma que ao realizar o depósito do quarto envelope, 

no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), a máquina puxou o 

envelope, travando suas funções em seguida, e não emitiu o comprovante 

de depósito. Aduz que ao entrar em contato com a agência, via telefone, 

foi informada que a máquina não identificou o depósito e que as filmagens 

somente poderiam ser disponibilizadas com ordem judicial. É O RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 294 do Código de Processo Civil prevê a 

possibilidade de requerimento de tutela provisória de urgência cautelar ou 

antecipada, em caráter antecedente ou incidental. Por outro lado, para 

deferimento do pedido, necessária a análise dos requisitos previstos no 

artigo 305 e seguintes do CPC, in verbis: Art. 305. A petição inicial da ação 
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que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a 

lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva 

assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Portanto, para deferimento da tutela cautelar em caráter antecedente, a 

parte deve demonstrar a plausibilidade do seu direito a ser futuramente 

exercido, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No caso em tela, a probabilidade do direito a ser futuramente 

invocado, ao menos no presente momento restou demonstrado. Por sua 

vez, o perigo de dano é notório, eis que as gravações das câmeras de 

segurança ficam armazenadas na agência bancária por determinado 

prazo. Nesse sentido é a jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

MEDIDA CAUTELAR SATISFATIVA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C 

PEDIDO LIMINAR - VIGÊNCIA DO NCPC - CAUTELAR ANTECEDENTE - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA INTERESSE 

PROCESSUAL - PRELIMINAR REJEITADA - REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO VÁLIDO. O NCPC autoriza os pedidos cautelares 

antecedentes, com arrimo no art. 305 e seguintes, o que se faz também 

para a exibição de documentos que, por mais que não esteja como 

especifica, trouxe o novo ordenamento processual a possibilidade da 

pretensão, com lastro nos art. 396 e seguintes. Restando comprovado que 

o documento é comum às partes e que sua exibição poderá ser útil ao 

resultado do processo, deve-se aplicar o art. 305 do NCPC, como forma 

de tutela cautela, eis que admitida a exibição de documentos, na forma do 

art. 396 do mesmo Código. [...] Negado provimento ao recurso do 

réu/apelante, leva à necessidade de se observar, o disposto nos artigos 

85, §§ 8º, inciso I, IV e 11 c/c § 16, do Código de Processo. (TJ-MG - AC: 

10000190461418001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 25/06/0019, Data de Publicação: 28/06/2019). Ademais, o 

instituto da exibição de documento está previsto no artigo 396 do CPC, 

sendo cabível no decorrer do trâmite processual quando preenchidos 

seus requisitos. Assim, uma vez que este é aceito no decorrer do 

processo nada obsta a concessão da tutela cautelar obrigando o 

requerido a exibir o documento em tela nessa fase processual, porquanto 

servirá para instruir a ação indenizatória. Assim, presentes os requisitos 

legais a concessão da tutela pleiteada é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos do artigo 305 do Código de 

Processo Civil, defiro a tutela de urgência cautelar em caráter antecedente 

para determinar que o requerido exiba nos autos as filmagens do circuito 

interno de monitoramento do dia 29 de fevereiro de 2020. Intime-se o 

requerido para cumprimento da medida. Nos termos do § 3º do artigo 308 e 

artigo 334, ambos do CPC, remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, devendo a respectiva 

Secretaria, designar Sessão de Conciliação/Mediação. Cite-se o requerido 

e intime-se o requerente a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados ou defensores públicos. Consigne-se 

nos mandados destinados às partes que o não comparecimento 

injustificado será considerado como ato atentatório à justiça e será 

sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da causa, 

nos termos do §8° do art. 334, do CPC. Ressalte-se também, nos 

mandados, a faculdade prevista § 5° do art. 334, do CPC. Restando 

infrutífera a conciliação ou, não havendo a referida solenidade, a peça 

contestatória deverá observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual 

independe de nova intimação. Em caso de acordo entre as partes, vista ao 

MPE e, após, concluso para homologação. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 17 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002351-52.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIO GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002351-52.2019.8.11.0010 Requerente: Anézio 

Gonçalves de Almeida Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS Vistos, etc. Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença e 

conversão em aposentadoria por invalidez proposta por Anezio 

Gonçalves de Almeida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS. Recebida a inicial foi determinada a citação do requerido, a 

realização de perícia médica e deferido o pedido de AJG (id. 24596003). O 

processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito. Após a juntada do laudo pericial o INSS apresentou 

proposta de acordo visando conceder o benefício pleiteado na inicial à 

parte autora (id. 28217600). Instada a se manifestar, a parte autora 

concordou com a proposta apresentada pelo INSS pugnando pela 

homologação do acordo (id. 28921545). É o relatório do necessário. Passo 

a decidir. Analisando os autos verifica-se que os requisitos de validade, 

existência e eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo 

firmado. Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das 

partes, restando-me apenas homologar o presente ajuste. Ante o exposto, 

homologo por sentença, o acordo celebrado entre as partes à id. 

28217600, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do Art. 487, inciso III, “b”, do CPC. Tendo em vista que a transação 

ocorreu antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento 

das custas processuais remanescentes, nos termos do § 3º, do artigo 90, 

do CPC. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se 

RPV, concedendo prazo de 45 dias para implantação do benefício. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Jaciara/MT, 17 de 

março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001387-59.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo nº 1001387-59.2019.2018.811.0010 Exequente: 

Município de Jaciara/MT Executado: Nelson Feitosa Vistos em correição, 

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Jaciara 

inicialmente em desfavor de Nelson Feitosa, almejando o recebimento de 

imposto predial urbano (IPTU). Infere-se dos autos que o exequente 

pugnou pela substituição do polo passivo da demanda, ao argumento de 

que o executado não é o responsável tributário do imóvel (id. 21568293). É 

o relato. Passo a decidir. De acordo com a Súmula 392 do Superior 

Tribunal de Justiça a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida 

ativa (CDA) até a sentença de embargos à execução quando se tratar de 

correção de erro material ou formal. Todavia, a medida é proibida quando a 

modificação for do sujeito passivo da execução fiscal, in verbis: Súmula 

392 do CTJ - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa 

(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 

correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução. Assim, sem mais delongas, considerando que o 

caso em tela não se trata de erro material ou formal, o indeferimento do 

pedido com a consequente extinção do feito por ilegitimidade passiva é 

medida de rigor. Dispositivo. Ante o exposto, nos termos do artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito sem resolução 

do mérito. Sem custas e honorários. Após o transito em julgado, ao 

arquivo com as baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 17 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000396-83.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CESAR PACHECO (REU)

SILVANA MARINA BERENYI PACHECO (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Autos n. 6592-57.2017.811.0010 Vistos e 

examinados em correição. Trata-se de ação de reintegração de posse c/c 

pedido de rescisão contratual c/c tutela de urgência proposta por 

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A. em face de MARCIO CESAR 

PACHECO e SILVANA MARIA BENENY PACHECO, todos devidamente 

qualificados na inicial, aduzindo. A requerente alega, em síntese, o 

inadimplemento das obrigações constantes do instrumento particular de 

promessa de compra e venda, fato este que lhe confere a reintegração na 

posse do imóvel em questão. A liminar requerida pela parte autora foi 

concedida (fls. 103/104). Todavia, referida decisão foi cassada pelo Eg. 

Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que é vedada a reintegração de 

posse antes de rescindido o contrato de compromisso de compra e venda 

(fls. 224/235). Em contestação, os requeridos alegam que a requerente 

nunca teve a posse do imóvel, razão pela qual as cláusulas contratuais de 

números 4, 5 e 6 são nulas. Pugnou pela improcedência da ação (fls. 

119/143). A requerente apresentou impugnação (fls. 192/212) e, 

posteriormente, emendou os pedidos contidos na inicial, para constar o 

pedido de rescisão contratual, em face ao entendimento do TJMT (fls. 

217/221). Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Diante da inexistência de questões preliminares, passa-se à 

análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção 

de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do 

art. 330, I, do Código de Processo Civil. O pedido inicial procede. Os 

documentos acostados na prefacial conduzem, com a certeza necessária 

à procedência da demanda. Caberia aos requeridos, como corolário do 

que impõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil comprovar as causas 

impeditivas, modificativas ou extintivas do direito do autor. Era, portanto, 

ônus dos requeridos comprovar os pagamentos realizados, como causa 

hábil à elisão dos pedidos exordiais. A rescisão contratual é medida que 

se impõe, em face ao inadimplemento das obrigações por parte dos 

requeridos, conforme entabulado no instrumento de promessa de compra 

e venda, mais precisamente na cláusula 9, in verbis: “No entanto, caso os 

PROMITENTES COMPRADORES deixem de efetuar o pagamento na data e 

no valor ora estipulados ou, ainda, paguem apenas parcialmente o valor 

ajustado para a compra definitiva do imóvel aqui em questão, o presente 

compromisso de compra e venda será considerado desfeito, para todos 

os fins de direito, mediante o envio de notificação judicial ou extrajudicial 

comunicando o desfazimento do negócio, podendo, neste caso, a 

PROMITENTE VENDEDORA alienar o imóvel em tela para terceiros, sem 

qualquer compromisso legal perante os PROMITENTES COMPRADORES”. 

(sic – fl. 74) Assim, verifica-se inviável a manutenção de um contrato 

entabulado com a assunção de direito e obrigações por ambas as partes, 

quando um dos contratantes deixa de cumprir com suas imposições. Em 

casos análogos, a melhor solução é a rescisão contratual. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO C. C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL – [...] – 

Comprovado o descumprimento dos deveres contratuais, por parte da ré, 

apto a ensejar a resolução contratual – [...] – Precedentes desta Corte – 

Recurso não provido, sem fixação de honorários recursais por ausência 

de contrarrazões de apelação. (TJ-SP - AC: 10845472020188260100 SP 

1084547-20.2018.8.26.0100, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 

09/03/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/03/2020). (sem grifo no original) Consigne-se, inclusive, que os 

requeridos foram devidamente notificados judicialmente quanto ao 

desfazimento do negócio, cumprindo o disposto na sobredita cláusula (9 – 

fl. 74), conforme se observa pela ação de notificação n. 

1002235-80.2018.11.0010, juntado às fls. 77/88 do presente feito. 

Procede, portanto, o pedido de declaração da rescisão contratual do 

instrumento de promessa de compra e venda (fls. 69/76), ante a 

inadimplência dos requeridos. Também se mostra procedente o pedido 

para reintegração na posse do bem, já que restou demonstrada a causa 

hábil para rescisão contratual, sendo, portanto, a reintegração de posse, 

um consectário lógico e imediato da rescisão. Observa-se dos autos, que 

desde a pactuação do negócio entre as partes, os requeridos estão na 

posse do bem, usufruindo-o por todo este período sem qualquer 

pagamento. Deste modo, considerando a rescisão contratual pelo 

inadimplemento, tem-se que a consequência ao acolhimento do sobredito 

pedido (rescisão contratual), é a retomada do status quo ante, com a 

devida reintegração da parte autora na posse do bem em comento, visto 

que a posse se torna injusta, caracterizando-se o esbulho possessório. 

Nesse sentido: "APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. 

RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. Ação de rescisão de 

contrato particular de compromisso de venda e compra de imóvel c.c. 

reintegração de posse. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Alegação da apelante de que a autora não 

comprovou os requisitos do art. 927 do CPC/1973 (correspondente ao art. 

561 do CPC/2015). Inocorrência. Declarada a resolução da avença, a 

posse precária exercida pela adquirente sobre o imóvel torna-se injusta, 

uma vez que deixa de ter amparo no compromisso de compra e venda, 

estando caracterizado o esbulho. [...] Incontroverso nos autos o 

inadimplemento da apelante das parcelas vencidas entre janeiro de 2002 e 

maio de 2004 do preço do imóvel. Princípio da função social da 

propriedade, a pautar a compra e venda de bens imóveis, que não exime o 

adquirente do pagamento do preço, nem o autoriza a ocupar o imóvel de 

forma gratuita. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". 

( v .23683 ) .  (TJ -SP  -  A P L :  4 0 0 0 3 8 9 3 4 2 0 1 3 8 2 6 0 2 3 6  S P 

4000389-34.2013.8.26.0236, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 

31/08/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/08/2016). Grifamos. Impende salientar que não prospera a alegação 

dos requeridos, no sentido de que a parte autora nunca esteve na posse 

do imóvel e, consequentemente, padecem de nulidade as cláusulas 4, 5 e 

6 do contrato, senão vejamos: Consoante se extrai dos autos, a 

requerente é a legitima proprietário do imóvel em litígio, conforme 

consolidação de propriedade de imóvel registrada em cartório (fl. 101). 

Frise-se que o imóvel em questão foi dado em garantia, em alienação 

fiduciária, pelos requeridos, sendo que diante do inadimplemento destes 

houve a consolidação da propriedade em prol da requerente. Portanto, 

tendo em vista que a parte requerente detém a propriedade da imóvel, esta 

é considerada como possuidora indireta, nos termos dos artigos 1.196 e 

1.197 do Código Civil. Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que 

tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à 

propriedade. Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em 

seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não 

anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto 

defender a sua posse contra o indireto. (sem grifo no original) Outrossim, 

ao proprietário é permitido o direito de usar, gozar, dispor e reaver a coisa, 

conforme prevê o art. 1.228 do Código Civil. Art. 1.228. O proprietário tem 

a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do 

poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Grifamos. 

Nesse sentido é entendimento jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE 

COMODATO. VASILHAMES PARA ACONDICIONAMENTO DE GLP. 

RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS UNIDADES. PROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Rescindindo, por meio de 

notificado regularmente entregue ao destinatário, o contrato de comodato 

em decorrência do qual a parte autora havia cedido à parte ré vasilhames 

destinados ao acondicionamento de G.L.P. (gás liquefeito de petróleo), os 

bens respectivos devem ser restituídos ao seu proprietário, possuidor 

indireto. [...] 2. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10480091335251001 

MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 10/10/2019, Data de 

Publicação: 18/10/2019). (sem grifo no original) Logo, não há que se falar 

que o requerente não detinha a posse do imóvel, sendo válida, por 

conseguinte as cláusulas 4, 5 e 6 do instrumento particular de promessa 

de compra e venda, devendo este ser reintegrado na posse. Em relação 

às perdas e danos, pela fruição do imóvel, verifica-se que é plenamente 

cabível, nos termos do art. 582, porquanto o comodatário foi constituído 

em mora e não restituiu o imóvel, devendo, portanto, pagar o valor 

avençado na clausula 10, § 2º do contrato (2% mensal sobre o valor do 

imóvel), a título de aluguel. Frise-se que no caso dos autos não há como 

reter o valor devido, porquanto os requeridos não pagaram sequer a 

primeira parcela do pactuado. Nesta senda: AGRAVO REGIMENTAL. 

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. 

POSSIBILIDADE. [...] Porém, o percentual a ser retido pelo vendedor, bem 

como o valor da indenização a ser paga como contraprestação pelo uso 

do imóvel, são fixados à luz das particularidades do caso concreto, razão 

pela qual se mostra inviável a via do recurso especial ao desiderato de 

rever o quantum fixado nas instâncias inaugurais de jurisdição (Súmula 
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07). [...] o recurso especial não prospera. 5. Recurso não provido.(STJ, 

Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/09/2013, 

T4 - QUARTA TURMA). (sem grifo no original). STJ, REsp 963073/DF, 

Terceira Turma, Ministro Sidnei Beneti, DJe 16/04/2012. Ementa: “[...]. A 

rescisão de um contrato exige que se promova o retorno das partes ao 

status quo ante, sendo certo que, no âmbito dos contratos de promessa 

de compra e venda de imóvel, em caso de rescisão motivada por 

inadimplência do compromissário comprador, a jurisprudência do STJ se 

consolidou no sentido de admitir a retenção de 20% das prestações 

pagas, mais as despesas referentes ao recolhimento de impostos, taxas 

de condomínio, seguro e outros débitos exigidos até o habite-se, mais as 

perdas e danos pela utilização do imóvel, considerando o valor 

correspondente à locação durante o período entre a mora e a 

reintegração. [...]”. Assim, os requeridos deverão pagar, a título de aluguel, 

o valor mensal de 2% do montante ajustado para a compra e venda do 

imóvel (cláusula 10, §2º), o que resulta em R$ 16.516,42 (dezesseis mil 

quinhentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) por mês, pelo 

período em que os requeridos permaneceram no imóvel após o 

escoamento do prazo fixado para desocupação do imóvel, que foi 

concedido quando da notificação judicial n. 1002235-80.2018.8.11.0010 

(fls. 77/88). No que tange à aplicação da multa penal, pelo atraso do 

pagamento das parcelas, denota-se que também prospera. Ressalte-se 

que a multa prevista pela cláusula penal, não deve ser confundida com a 

indenização por perdas e danos pela fruição do imóvel. Enquanto a 

cláusula penal é sanção pelo descumprimento de obrigação 

contratualmente assumida, a indenização pela fruição tem por fim 

ressarcir a ocupação indevida do imóvel pela parte que deu causa à 

rescisão contratual. Nesse diapasão: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. 

PROMITENTE COMPRADOR QUE NÃO REÚNE CONDIÇÕES ECONÔMICAS 

PARA O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. REAJUSTE DO SALDO 

DEVEDOR. RESÍDUO INFLACIONÁRIO. CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO 

PELA FRUIÇÃO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. – [...] - A multa prevista 

pela cláusula penal não deve ser confundida com a indenização por 

perdas e danos pela fruição do imóvel, que é legítima e não tem caráter 

abusivo quando há uso e gozo do imóvel. Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 

23/03/2010, T3 - TERCEIRA TURMA). (destaquei). Observa-se dos autos 

que o §1º da cláusula 10 do contrato realizado pelas partes prevê o 

pagamento de multa compensatória equivalente a 20% (vinte por cento) do 

valor ajustado para compra e venda do imóvel, o que resulta em 

165.164,29 (cento e sessenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais 

e vinte e nove centavos). Deste modo, tendo em vista que a referida multa 

não ultrapassa o valor obrigação principal, nos termos do art. 412 do 

Código Civil, verifica-se que a sua aplicação é a medida que se impõe. Art. 

412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o 

da obrigação principal. Portanto, considerando a fundamentação acima, 

conclui-se que a pretensão autoral é escorreita, devendo o feito ser 

julgado procedente. DISPOSITIVO. Ante o exposto, e pelo o que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

autora, para: 1) DECLARAR rescindido o contrato entabulado entre as 

partes; 2) REINTEGRAR o requerente na posse do imóvel de matrícula n. 

14.016 do CRI desta Comarca; 3) CONDENAR os requeridos ao pagamento 

dos aluguéis, pela fruição do imóvel (a titulo de perdas e danos), o valor 

mensal de 2% do montante ajustado para a compra e venda do imóvel 

(cláusula 10, §2º), o que resulta em R$ 16.516,42 (dezesseis mil 

quinhentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) por mês, pelo 

período em que os requeridos permaneceram e vierem a permanecer no 

imóvel, após o escoamento do prazo fixado para desocupação do imóvel, 

que foi  concedido quando da not i f icação judic ia l  n . 

1002235-80.2018.8.11.0010 (fls. 77/88). 4) APLICAR a multa de 20% 

(vinte por cento) do valor ajustado para compra e venda do imóvel, 

prevista no contrato entabulado entre às partes, a título de cláusula penal, 

que resulta em 165.164,29 (cento e sessenta e cinco mil, cento e 

sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos). Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, a presente demanda, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando a 

rescisão do contrato, bem como restando caracterizado o esbulho 

possessório, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, porquanto presentes 

os seus requisitos. Assim, determino a intimação dos requeridos ou de 

quem estiver no imóvel em comento (matrícula n. 14.016), para que o 

desocupe no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de reintegração 

forçada. Expeça-se o respectivo mandado. Condeno, ainda, os requeridos 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos 

termos do art. 98 do CPC. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 17 de março de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 117374 Nr: 4442-69.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAIR DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS - OAB:23615/O

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público (ref. 59) e, designo 

audiência de continuação para oitiva da vítima JULIANA MARIA DOS 

SANTOS o dia 15.04.2020 às 15h30min.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 105275 Nr: 8776-83.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Leal de Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 Vistos.

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha PM Edmilson Gomes 

Garcia. Aguarde-se o retorno da missiva, após, vista as partes para 

apresentar Alegações finais no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97915 Nr: 5120-21.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CICERO FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) para, no prazo de 10 (dez) dias, 

RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO DE ACORDO COM INTEIRO 

TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista o(a) indiciado(a) informado que tem 

advogado constituído na pessoa do(a) Dr.ª Raquel Souza Nascimento 

Camargo.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 17 de março de 2020.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61809 Nr: 4079-24.2014.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 558 de 975



NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.1.1 da Consolidação das Normas da 

Corregedoria, abro vistas dos autos ao Defensor constituído, para que, no 

prazo de 5(cinco) dias, apresente as testemunhas que irão depor em 

plenário, devendo ser no máximo de 5(cinco), nos termos do art.422 do 

CPP.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 17 de março de 2020.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri 

determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, 

no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-17.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA ADRIANA DE FREITAS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a carta precatória devolvida no id 

n.30405351.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001575-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS ANJOS CORDOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GABRIELA DA SILVA OAB - MT24610/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

do polo passivo para que informe , no prazo de 05 dias CPF, DATA DE 

NASCIMENTO DE TODOS OS SÓCIOS FAVORECIDO CONFORME CONSTA 

NO QSA DA RECEITA FEDERAL em anexo, para fins de restituição das 

custas processuais. Prezado(a) Senhor(a), Informamos a Vossa Senhoria 

que o Pedido de Restituição protocolizado sob processo nº 

0707541-35.2020.8.11.0010 encontra-se aguardando CPF, DATA DE 

NASCIMENTO DE TODOS OS SÓCIOS FAVORECIDO CONFORME CONSTA 

NO QSA DA RECEITA FEDERAL ANEXO. Estes documentos se fazem 

necessário para seu processamento com este Pedido de Restituição, 

FAVOR ENCAMINHAR ESTES DOCUMENTOS PARA O E-MAIL 

jaciara@tjmt.jus.br referenciando o numero de protocolo de seu processo 

no qual é 0707541-35.2020.8.11.0010. Favor informar as partes 

interessadas. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Falar com Érika ou 

Daniel. Att. Daniel Vilela Balduino Controlador de Arrecadação/DCA Ramal: 

(65) 3617-3763

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-15.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE SCHIMOLLER CADONA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

Amalia Cadona OAB - MT15942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000407-15.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ELIZABETE SCHIMOLLER 

CADONA REQUERIDO: OI S/A Vistos. Quando do julgamento do processo 

n. 004/2017 – CIA 0134921-54.2016.8.11.0010, o Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Presidente do TJMT, decidiu pela “suspensão dos efeitos 

da IN 02/2011-SCA, no que se refere aos procedimentos e hipóteses de 

restituição de taxa judiciária, mantendo-se inalteradas as demais 

disposições nela contidas” A referida decisão foi proferida com base na 

Lei Estadual n. 4547/82, especificamente no que tange ao seu artigo 17, 

paragrafo único, o qual veda expressamente a restituição da taxa 

judiciária. Assim, defiro parcialmente o pedido de OI S.A, autorizando a 

devolução apenas dos valores relativos às custas judiciais. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-15.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE SCHIMOLLER CADONA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

Amalia Cadona OAB - MT15942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

do polo passivo para que informe , no prazo de 05 dias CPF, DATA DE 

NASCIMENTO DE TODOS OS SÓCIOS FAVORECIDO CONFORME CONSTA 

NO QSA DA RECEITA FEDERAL, para fins de restituição das custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-34.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TERCIANE DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000688-34.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:TERCIANE DOS 

SANTOS LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIEMERSON 

DOUGLAS LANGNER POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-19.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MOCELLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDSON VIEIRA DE MORAES - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000689-19.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:FLAVIO 

MOCELLIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO MARQUES DE 

ABREU POLO PASSIVO: CLEIDSON VIEIRA DE MORAES - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 17 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000174-18.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA CRUZ FERREIRA COMERCIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J DE SOUSA NOVAES SALVIANO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 30389859 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002115-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT5950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte credora para no prazo de 05 dias manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-89.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido Advogado: ELIETE DE SOUZA BARROS OAB: 

MT23997/O-O Endereço: RUA TUPINIQUINS, 219, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 09:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Ofício Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000864-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IDIMARA PEREIRA LEMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA Jaciara-MT, 17 de março de 2020. Ofício 

nº 209/2020 /JE. Senhora Coordenadora: Através do presente, requeiro 

de Vossa Senhoria providências necessárias no sentido de proceder a 

vinculação do valor penhorado de R$ 4.600,00 aos autos de n. 

1000864-47.2019.8.11.0010 em que IDIMARA PEREIRA LEMOS move 

contra TELEFÔNICA BRASIL S.A., para posterior levantamento em favor 

do (a) Promovente. Segue em anexo documento que comprova o valor 

penhorado via bacen-jud. Na certeza de contar com vossa ajuda, antecipo 

meus agradecimentos. Atenciosamente. Assinado Digitalmente ANA 

PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor de Secretaria Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ À: Ilmª Senhora: Claudia Regina Dias de 

Amorim Diretora da Conta Única dos Depósitos Judiciais Egrégio Tribunal 

de Justiça Cuiabá-MT. Cep: 78.005.970

Ofício Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001447-32.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO PAZ DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA Jaciara-MT, 17 de março de 2020. Ofício 

nº 21/2020/JE. Senhora Coordenadora: Através do presente, requeiro de 

Vossa Senhoria providências necessárias no sentido de proceder a 

vinculação do valor penhorado de R$ 32,32 N aos autos de n. 

1001447-32.2019.8.11.0010 em que JACIARA CALCADOS LTDA - EPP 

move contra FABIO PAZ DE ARRUDA, para posterior levantamento em 

favor do (a) Promovente. Segue em anexo documento que comprova o 

valor penhorado via bacen-jud. Na certeza de contar com vossa ajuda, 

antecipo meus agradecimentos. Atenciosamente. Assinado Digitalmente 

ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor de Secretaria Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ À: Ilmª Senhora: Claudia Regina Dias de 

Amorim Diretora da Conta Única dos Depósitos Judiciais Egrégio Tribunal 

de Justiça Cuiabá-MT. Cep: 78.005.970

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO ALEXANDRE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000126-25.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASTIAO ESPINDO VALEJO (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 30436604 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000864-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IDIMARA PEREIRA LEMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000864-47.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: IDIMARA PEREIRA LEMOS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1.DEFIRO o pedido de 

penhora online, via sistema BACENJUD, nas contas da parte executada, 

na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 

512 e ss da CNGC. Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução. 2. Em razão da penhora 

positiva, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias, tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Art. 854. 

(...) § 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este 

será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. 

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - 

as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Na 

oportunidade, deverá a parte devedora, ainda, ser intimada a manifestar o 

interesse na realização de audiência para tentativa de conciliação entre as 

partes, bem como a, caso queira, opor embargos à execução no prazo 

legal, conforme art. 52 e ss. da Lei. 9.099/95. 3. Decorrido o prazo 

assinalado, o bloqueio automaticamente se transformará em penhora, nos 

termos do art. 854, § 5º, do CPC): Art. 854, § 5º Rejeitada ou não 

apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária 

que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante 

indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. 4. Após, não 

manifestado interesse em realização de audiência para tentativa de 

conciliação pelas partes e, não apresentados embargos à execução no 

prazo legal, libere-se o valor em favor da parte credora. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-89.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000652-89.2020.8.11.0010. REQUERENTE: LUZINETE MARQUES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), mas não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que se encontram presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, senão 

vejamos: Verifico que a parte requerente em sua exordial apresentou um 

número de protocolo de atendimento junto à empresa requerida (protocolo 

n. 20200785211285), atinentes a sua reclamação de cobranças por 

serviço não contratado, no entanto, não juntou aos autos data, horário da 

ligação ou mensagem de texto confirmando tal produção de prova, de 

modo que torna temerária a verossimilhança nas alegações da requerente. 

No caso tal prova é de fácil produção bastando apenas à apresentação 

de tais elementos. Quanto à probabilidade do direito deve ser analisada 

levando-se em conta a inversão do ônus da prova operada em prol do 

consumidor, o qual se vê muitas vezes impossibilitado de produzir prova 

dos fatos constitutivos do seu direito (contrato celebrado entre as partes), 

como no presente caso, no qual a Requerente alega que a tentativa via 

call center restou sem êxito, mesmo que não tenha juntado data, local e 

mensagem de texto confirmando o que fora alegado, restou demonstrado 

que tentou solucionar o problema, mas não obteve solução administrativa 

para o problema. O perigo da demora também é evidente, pois, no caso, 

encontra-se a Requerente com seu nome negativado, experimentado 

todos os dissabores de tal condição, os quais, por serem notórios, 

dispensam maiores descrições. Ademais, consigno que a medida não se 

mostra irreversível, pois, restando a Requerida vencedora ao final da 

demanda, bastará que tome as providências cabíveis à cobrança de 

eventual débito reconhecido. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, 

em consequência, determino que a Requerida realize, no prazo de 05 dias, 

a retirada do nome da Requerente de todos os cadastros de negativação 

de crédito, desde que relativos aos valores discutidos na presente 

demanda, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). II - 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. 3. Sem prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte 

Requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim 

de que cumpra o determinado e compareça à audiência de conciliação a 

ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser assistida por 

advogado e deverá, sendo o caso, oferecer defesa escrita no prazo legal, 

sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição 

inicial. IV - INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a 

audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. V - Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002304-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL FELIX NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002304-15.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: ELIEL FELIX NASCIMENTO Vistos, etc. 1. 

Atento ao pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi à tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. Com efeito, restou 

parcialmente frutífera tal diligência, como se colhe dos documentos 

anexos. 2. Assim, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 
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último endereço cadastrado nos autos, para eventual manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. 

Na oportunidade, deverá a parte devedora, ainda, ser intimada a 

manifestar o interesse na realização de audiência para tentativa de 

conciliação entre as partes, bem como a, caso queira, opor embargos à 

execução no prazo legal, conforme art. 52 e ss. da Lei. 9.099/95. 3. Ainda, 

ante a criação do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 

ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas 

e envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT, 

sendo positiva a restrição, conforme documentação que segue. 4. 

Portanto, determino a intimação das partes a se manifestarem no prazo de 

05 (cinco) dias acerca das restrições realizadas 5. Caso o veículo restrito 

esteja gravado com alienação fiduciária, deve o Exequente, no mesmo 

prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos informações a respeito do agente 

financeiro, bem como o local onde o bem pode ser encontrado, a fim de 

possibilitar expedição de mandado de penhora e avaliação, sob pena de 

indeferimento. Registro que nesse caso, o devedor fiduciante, ora 

Executado, possui expectativa do direito à futura reversão do bem 

alienado no caso de pagamento da totalidade da dívida, ou à parte do que 

já fora quitado, em caso de rescisão, sendo tal direito passível de penhora 

nos termos do art. 835, XII do CPC. (Precedentes: Resp. 679.821/DF; Resp. 

1.051.642/RS; REsp 1.697.645/MG; Resp 1.646.249/RO). 6. Decorrido o 

prazo: Quanto ao veículo que esteja livre de ônus, em nada sendo 

requerido, expeça-se Mandado de Penhora, REMOÇÃO e avaliação, cujas 

informações podem ser extraídas das telas do sistema “Renajud” anexas 

aos autos, ficando desde já a parte EXEQUENTE nomeada como 

depositária fiel do bem, até determinação ulterior. Quanto ao veículo 

gravado com alienação fiduciária, prestadas as informações, tomem-se as 

medidas descritas acima, devendo ainda a instituição financeira ser 

intimada da penhora (art. 835, §3º do CPC). Caso as informações não 

sejam prestadas, tornem os autos conclusos. 7. Após a lavratura do termo 

ou do auto de penhora deverá ser certificado o interesse da parte 

Executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação entre 

as partes. Sendo o caso, designe-se audiência conforme determina o art. 

53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, 

oportunidade em que a parte executada poderá se opor à penhora. Sem 

prejuízo, determino a avaliação do bem, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

cumprir as determinações contidas no art. 872 do CPC. 8. Com a juntada 

do auto de avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo de cinco dias. 9. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001447-32.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO PAZ DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001447-32.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: FABIO PAZ DE ARRUDA Vistos. 1. Atento ao pedido de 

penhora online constante dos autos, tenho que tal modalidade constritiva 

deve ser deferida eis que, além de constituir medida judicial com 

sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste momento 

processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi à tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. Com efeito, restou 

parcialmente frutífera tal diligência, como se colhe dos documentos 

anexos. 2. Assim, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

último endereço cadastrado nos autos, para eventual manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. 

Na oportunidade, deverá a parte devedora, ainda, ser intimada a 

manifestar o interesse na realização de audiência para tentativa de 

conciliação entre as partes, bem como a, caso queira, opor embargos à 

execução no prazo legal, conforme art. 52 e ss. da Lei. 9.099/95. 3. Sem 

prejuízo, manifeste-se a parte Exequente no prazo de quinze dias, em 

termos de prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

4. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000275-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000275-89.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: KATIA REGINA DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

1. Atento ao pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Seguindo, sendo hipótese de deferimento do pedido da parte para 

requisição de informação sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à 

Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., procedi com a 

pesquisa via sistema INFOJUD. 4. Com efeito, tornaram sem resultado tais 

diligências, como se colhe dos documentos anexos. 5. Assim, DEFIRO, 

desde já, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 6. Ademais, desde que previamente requerido pela 

parte interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 

do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 7. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de quinze dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

8.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-57.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000680-57.2020.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE CARLOS PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código 

de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), mas não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 
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decisão (§ 3º). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que se encontram presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, senão 

vejamos: A probabilidade do direito deve ser analisada levando-se em 

conta a inversão do ônus da prova operada em prol do consumidor, o qual 

se vê impossibilitado de produzir prova de fatos negativos, como no 

presente caso, no qual o requerente alega que adquiriu em Leilão do 

Banco requerido, 01 (um) veículo ECOSPORT XLT 1.6 FLEX, ano 

2010/2011, cor preta, placa NUD 2319, RENAVAM 00236321463, 

CHASSIS 9BFZE55P7B8628062, pelo preço total de R$17.147,32 

(dezessete mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos) e, 

ao invés de encontrar satisfação e felicidade plena na aquisição do 

automóvel, se viu envolvido em um problema insolúvel para que o veículo 

pudesse ser vendido e transferido definitivamente para o nome de terceiro 

conforme consta do recibo preenchido, junto ao Departamento de Trânsito. 

Noto que os documentos juntados aos demonstram que o requerente 

pagou integralmente o preço ofertado no leilão, recebendo inclusive 

documento de quitação que se faz acostado nos autos, tanto que houve a 

transferência do veículo conforme se infere do Certificado de Registro do 

Veículo (CRV) e o Certificado de Registro e Licenciamento (CRLV). O 

perigo da demora também é evidente, pois, no caso, encontra-se o 

Requerente impedido de circular com o veículo, já que perante o Detran 

não consta o requerente como legítimo dono do mesmo, experimentado 

assim, todos os dissabores de tal condição, os quais, por serem notórios, 

dispensam maiores descrições. Ademais, consigno que a medida não se 

mostra irreversível, pois, restando a Requerida vencedora ao final da 

demanda, bastará que tome as providências cabíveis à cobrança de 

eventual débito reconhecido. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, 

em consequência, determino que no prazo de 05 dias, a Requerida 

cancele a transferência que retirou a propriedade do Requerente junto ao 

Detran/MT,sob pena de não o fazer incorrer desde logo em multa 

cominatória de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso. II - 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. 3. Sem prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte 

Requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim 

de que cumpra o determinado e compareça à audiência de conciliação a 

ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser assistida por 

advogado e deverá, sendo o caso, oferecer defesa escrita no prazo legal, 

sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição 

inicial. IV - INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a 

audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. V - Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

 P O R T A R I A Nº 13/2.020

 O EXCELENTÍSSIMO DR. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES, Juiz Diretor 

do Foro da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e:

 Considerando o assassinato do advogado militante nesta Comarca, Dr. 

MILTON QUEIROZ LOPES, ocorrido nesta manhã em seu escritório de 

advocacia;

 Considerando que os servidores, magistrados, advogados e 

jurisdicionados, inexoravelmente encontram-se consternados diante da 

morte brutal do aludido advogado;

Considerando ainda, que o Poder Judiciário, em gesto de última 

homenagem, em respeito aos nobres e relevantes serviços prestados pelo 

Senhor MILTON QUEIROZ LOPES nesta Comarca na condição de 

advogado;

 Considerando finalmente, o disposto no art. 291, inc. XII, da CNGC que 

atribui ao Juiz Diretor do Foro a atribuição de "suspender o expediente na 

comarca, mediante Portaria, nos feriados decretados pelo executivo 

municipal, bem como nos casos de falecimento de pessoas que justifiquem 

tal ato ou determinação de autoridade superior";

 R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender o expediente forense nos dias 17 e 18 de março de 

2.020, sem prejuízo do Plantão Judicial Semanal, com a consequente 

suspensão dos atos processuais, das audiências, e etc., no âmbito da 

Comarca de Juara;

 Art. 2º - Os prazos que porventura devam iniciar-se ou completar-se nos 

dias referidos no artigo anterior ficam automaticamente prorrogados para 

o dia útil subsequente;

 Art. 3º Decretar luto oficial pelo período de 03 (três) dias nesta Comarca.

 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

 Encaminhe-se cópia da presente portaria à Presidência e à Corregedoria 

Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Afixe-se no átrio do fórum. Encaminhe-se cópia da presente portaria à 

20ª Subseção da Ordem dos Advogados de Juara, ao Ministério Público e 

a Defensoria Pública.

 Em Juara, 17 de março de 2020. 

Alexandre Sócrates Mendes

 Juiz Diretor do Foro

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001272-48.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, § do Provimento nº 31/2016/CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora , para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

615,20 (seiscentos e quinze reais e vinte centavos ), a que foi condenada 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 201,80 (duzentos e um reais e oitenta 

centavos), para fins da guia de taxa. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas e taxas finais ou 

remanescentes- preencher o número único do processo e buscar, após 

conferir os dados e gerar guia. Informo ainda, que após o pagamento da 

guia emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas.

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81801 Nr: 2854-71.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine de Gois Conradi - 

OAB:22077/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Vistos, etc.

Diante do pedido de destituição juntado nos autos (ref. 104), e da 

necessidade de ser a parte autora submetida à perícia por especialista em 

ortopedia, não sendo de conhecimento deste Juízo os médicos que 

atendem nesta área.
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 Determino que a Secretaria oficie o Município de Juara/MT ante o principio 

de cooperação, a fim de que este indique um médico especializado na 

área de ortopedia, para realizar a perícia na parte autora, ressaltando que 

o pagamento da perícia será custeado pela parte Requerida destes autos. 

Devendo a Secretaria Municipal apenas indicar o nome do médico.

No mais, com a indicação do médico, intime o mesmo para que informe o 

valor da perícia, no mais cumpra-se integralmente a determinação de ref. 

40.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 106388 Nr: 1344-52.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Briuna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Previdenciária em que há a necessidade de designação 

de perícia.

Ocorre que atualmente esta Comarca se encontra com apenas um médico 

perito cadastrado junto ao banco de dados, o qual se encontra com 

inúmeras perícias pendentes de realização, o que está gerando atrasos 

no andamento dos processos.

Assim, determino que a Secretaria OFICIE-SE à Secretaria de Saúde do 

Município de Juara/MT, a fim de que este órgão indique médicos aptos a 

realizar as perícias necessárias.

No ato da indicação do médico, a SMS deverá trazer aos autos, a 

documentação dos indicados, bem como as datas, horários e locais 

disponíveis para realização das perícias.

Conforme a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, 

sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de 

peritos, em casos de assistência judiciária gratuita determina a fixação 

dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 200,00 

(duzentos reais), podendo o juiz aumentar em até 03 (três) vezes do valor 

estabelecido.

 Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos 

honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), podendo o juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor 

estabelecido.

 Assim, entendo que diante da dificuldade em se encontrar médicos 

disponíveis para realização das perícias, levando-se em conta a 

importâncias destas para os jurisdicionados, devem os honorários ser 

arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual fixo em R$ 400,00 

(quatrocentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em razão 

dos serviços prestados por cada perícia realizada, que deverão ser 

pagos pela Justiça Federal.

Consigno desde já que os honorários serão pagos após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo pericial apresentado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 66759 Nr: 3524-80.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino, Salvador Marinho Pizzolio 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 Vistos etc.

Assiste razão o Parquet em sua cota ministerial de ref. 83, assim Chamo o 

Feito à Ordem, suspendo os efeitos da Decisão de ref. 3, bem como os 

atos a seguir cumpridos.

Notifique-se a parte requerida para, querendo, oferecer manifestação por 

escrito sobre os fatos objeto da presente ação, a qual poderá ser 

instruída com documentos e justificações, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme disciplina o art. 17 e § 7º da Lei nº 8.429/92.

Decorrido o prazo para o oferecimento de manifestação escrita pela parte 

requerida, com ou sem ela, voltem-me CONCLUSOS para decisão de 

recebimento ou rejeição da petição inicial.

Ciência ao Ministério Público (art. 17, § 4º, da Lei nº 8.429/92).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 66840 Nr: 3565-47.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurípedes de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Elizeu Gomes dos Santos - repres. 

Por Zenir Gomes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:13218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ MARTINS - 

OAB:8981

 Processo nº 3565-47.2014.811.0018

Código nº 66840

Vistos etc.

Em que pese o alegado em petição de ref. 63, em detida análise de 

certidão de óbito juntada aos autos, consta que o autor quando de seu 

falecimento deixou viúva e mais um filho, assim determino a intimação do 

causídico para regularizar a habilitação de todos os herdeiros nos autos.

Com a juntada da documentação necessária, vistas a parte requerida para 

se manifestar acerca da habilitação, no prazo de 10 dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise do necessário.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 67030 Nr: 3711-88.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elmari Sguario Muchalak, Eunice Sofia 

Muchalak Bogus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON DIMAS LEITE 

CANGUSSÚ PRATES - OAB:4698, Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Vernalha 

Guimarães - OAB:20738 PR, Jair de Alencar - OAB:2414-MS, JOAO 

AUGUSTO CAPELETTI - OAB:35133, Luiz Fernando Casagrande 

Pereira - OAB:22076 Pr

 Processo nº 3711-88.2014.811.0018

Código nº 67030

Vistos etc.

Nos termos do art. 144, inciso VIII, do CPC, DECLARO-ME impedido de 

atuar no presente feito, tendo em vista que minha esposa firmou 

sociedade com o escritório de advocacia que representa a parte 

requerida.

Assim, REMETAM-SE os autos ao meu Substituto Legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 67883 Nr: 247-22.2015.811.0018
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cleusimar Rodrigues da Costa Vernier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte Exequente apresentou petição contendo o cálculo atualizado dos 

valores devidos (ref. 63).

Instado a se manifestar, a parte Requerida, deixou de manifestar (certidão 

de ref. 75), mas estava ciente da presente petição, conforme as cargas 

nos autos

Diante de não haver impugnação, tendo a autarquia ré tacitamente 

concordado com o cálculo elaborado pelo autor, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados à ref. 63, nos termos do artigo 487, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, expeça-se Ofício Requisitório - RPV- nos termos da 

Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as 

cautelas de estilo, requisitando o pagamento por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, na forma pleiteada.

Informado o depósito do pagamento, expeça(m)-se o (s) respectivo (s) 

alvará (s).

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de 

eventual satisfação integral de seu crédito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 98760 Nr: 6044-08.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Carlos de Lima, Luiz Bonetti, Enio 

Fernandes Rezende, João Batista Raizer, Celso Ricardo Borba Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Élcio Lima do Prado - OAB:4.757/MT, Silvio Luiz 

de Oliveira - OAB:3546-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido ref. 53, diante das tentativas infrutíferas de citação do 

requerido Luiz Bonetti, CITE-O por edital, nos termos do art. 256, II, §3º do 

CPC, pelo prazo de 20 (vinte) dias, pelo DJe e fixação do edital no mural 

deste fórum.

Decorrido o prazo, o qual deverá ser certificado pela Gestora, sem 

apresentação de Contestação, em respeito aos princípios da ampla defesa 

e contraditório, é de rigor que lhe seja nomeado curador especial em seu 

favor, razão pela qual desde já nomeio Douglas Marcelino Fracarolli – OAB 

nº 24914/O, o qual deverá ser cientificado desta decisão. Intime-se o 

defensor nomeado de seu múnus, cientificando-a das obrigações e 

restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Proceda a Secretaria a certificação de tempestividade das contestações 

apresentadas (ref. 16-37-38), bem como o transcurso de prazo sem 

contestação da parte Vanderlei Carlos de Lima.

Depois de tudo cumprido e certificado, dê-se vistas dos autos ao Parquet 

para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76591 Nr: 516-27.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Cruz Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 516-27.2016.811.0018

Código nº 76591

Vistos etc.

Ante o teor do recurso de apelação interposto (ref. 60), bem como 

considerando que a parte apelada embora devidamente intimada para 

apresentar contrarrazões, quedou-se inerte, demonstrando desinteresse 

na apresentação do mesmo, conforme certificado, remetam-se os autos 

ao Tribunal Regional Federal da 1º Região , para apreciação, nos termos 

do art. 1.010, § 3º do CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 11 de Março de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79044 Nr: 1572-95.2016.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório. A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus respectivos advogados, se houver, bem 

como deverão estar munidos da certidão de nascimento do infante, que 

não se encontra nos autos. Cadastre o presente feito no Sistema 

Informatizado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos.Ciência ao 

Ministério Público.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75732 Nr: 84-08.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Vieira Cardozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 84-08.2016.811.0018

Código nº 75732

Vistos etc.

Ante o teor do recurso de apelação interposto (ref. 49), bem como 

considerando que a parte apelada embora devidamente intimada para 

apresentar contrarrazões (ref. 52), quedou-se inerte, demonstrando 

desinteresse na apresentação do mesmo, conforme certificado, 

remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 

apreciação, nos termos do art. 1.010, § 3º do CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 11 de Março de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84644 Nr: 4472-51.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MAria Lizety Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4472-51.2016.811.0018

Código nº 84644

Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso de apelação foi 

interposto tempestivamente (ref. 79).

 Assim, considerando que a parte apelada apresentou as contrarrazões 

tempestivamente (ref. 82), REMETAM-SE os autos ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, para apreciação, nos termos do art. 1.010, § 3º do 

CPC.

 Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto nos itens da 

CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 09 de Março de 2019.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 86455 Nr: 5499-69.2016.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita de Jesus Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR VELOZO JUNIOR - 

OAB:17762/A

 Vistos etc.

Assiste razão a certidão de ref. 158, eis que no caso dos autos o 

pagamento da pericia realizada é de competência do Estado, assim 

determino que a Secretaria expeça-se o competente RPV, em face do 

médico perito.

No mais, acolho a petição de ref. 157, devendo intimar a parte 

pessoalmente acerca da Sentença prolatada nos autos, bem como para 

que esta retire junto a serventia o termo de curatela definitivo.

Após tudo devidamente cumprido, remetam-se os autos ao Arquivo.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 87285 Nr: 381-78.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inviolável Juara Monitoramento de Alarmes LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Matzenbacher 

Zarpelon - OAB:OAB/SP 335.279, Felipe Esbroglio de Barros Lima - 

OAB:OAB/SP 310.300, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, confirmando a 

liminar anteriormente deferida, para o fim de:DECLARAR inexistente os 

débitos da Reclamante para com a Reclamada Telefônica Brasil S.A - Vivo, 

nos valores de R$ 3.584,72 (três mil quinhentos e oitenta e quatro reais e 

setenta e dois centavos).CONDENAR a Reclamada ao pagamento da 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos 

morais, devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo 

índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ).Caso ocorra o 

pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte reclamante para, no prazo de 

05 dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência, caso 

não tenha informado nos autos.Após, se apresentada, PROMOVA-SE a 

transferência, sendo certo que, caso seja de titularidade do(a) digno(a) 

advogado(a), a Secretaria de Vara deverá, antes disso, CERTIFICAR se a 

respectiva procuração “ad judicia” outorga poderes especiais para 

receber e dar quitação.Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A AÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 487, inciso I, do NCPC.Em 

caso de haver caução, determino a devolução a parte autora, 

expedindo-se o competente alvará eletrônico para transferência em conta 

bancária a ser informada nos autos.CONDENO o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 82, §2º, 

CPC.CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, o 

quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§2º, CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Com o trânsito em julgado, à 

CAA.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.JULIANO HERMONT HERMES 

DA SILVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 88346 Nr: 838-13.2017.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Marcelino Fracarolli - 

OAB:24914/O, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 (...) .É o breve relatório. Fundamento e Decido.Chamo o feito à Ordem 

para modificar o rito processual o qual seguirá a presente Ação, eis que 

assiste razão o Parquet sendo que o rito deverá seguir o disposto no 

artigo 528, §8º, do CPC, visto que a cobrança equivale a não apenas as 

três últimas, assim o correto é receber os autos conforme o disposto no 

artigo 528, § 8º, do CPC.Ressalto que o trâmite processual se eu de forma 

correta, assim não há necessidade de anulação de atos 

realizados.DETERMINO que sejam os autos, encaminhado a contadoria 

judicial para atualização da divida, sendo que reconheço a compensação 

no que tange aos pagamentos e descontos realizados até o presente 

momento, devendo a contadoria se atentar a contabilizar esses 

pagamentos, bem como os descontos junto ao INSS no cálculo a ser 

realizado.Diante do atingimento da maioridade de Yasmin Beatriz Bobbo, 

DETERMINO que proceda a Secretaria o necessário para a correta 

correção no sistema Apolo, devendo constar como Exequente Yasmin 

Beatriz Bobbo.DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita em face do 

Executado, eis que representado pela Defensoria Pública, que poderão se 

revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais.No 

que tange ao Incidente de Falsidade Documental arguido nos autos, este 

deve seguir seu trâmite em autos próprios, devendo ser o mesmo 

apensado aos presentes autos, desta forma DETERMINO que a Secretaria 

providencie o desentranhamento dos presentes autos, com a 

consequente distribuição em apenso a estes autos, devendo 

desentranhar também as decisões que se referem a pericia, bem como a 

petição da empresa nomeada.Após, tudo devidamente cumprido, e com os 

autos de Incidente distribuído, voltem-me os autos conclusos.Ciência ao 

M in i s té r i o  Púb l i c o . I n t i m e - s e . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o 

necessário.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 104367 Nr: 176-15.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Pinotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Caram Laurindo - 

OAB:21.522, Elida Sylbene Laurindo da Silva - OAB:6.009, Fernando 

Roberto Laurindo da Silva - OAB:4338-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A

 Processo nº 176-15.2018.811.0018

Código nº 104367

Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso de apelação foi 

interposto tempestivamente.

 Assim, considerando que a parte apelada apresentou as contrarrazões 
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tempestivamente, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

(art. 1.010, § 3º, CPC).

Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto nos itens da 

CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 11 de Março de 2019.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11460 Nr: 572-80.2004.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Fernando Padovani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Moacir Piovesan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Agostinho de 

Almeida - OAB:2223, José Roberto Alvim - OAB:3285, Luciana Carla 

Oirani Nascimento - OAB:6578/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 (...) DETERMINO O CUMPRIMENTO DO MANDADO LIMINAR POSSESSÓRIO 

constante à fl. 1379 do processo registrado sob n.º 2006/911 e Código 

11965 – 911/06 e 462/04, devendo o(a) Oficial(a) de Justiça atentar ao 

croqui/mapa confeccionado pelo perito judicial e acostado às fls. 992/993 

(pranchas n° 19 e 20).OBJETO: MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO dos 

recorrentes Nelson Fernando Padovani e sua esposa Geovana Schmitt 

Padovani (requeridos na ação n.º 2006/911 e Código 11965 – 911/06 e 

462/04) no exercício da posse do imóvel em litígio (Fazenda Grego de 

matrícula n° 6017/CRI/Juara/MT e com área total de 3.630 há) - Agravo de 

Instrumento n° 45535/2005/TJMT.INTIME-SE a defesa técnica de Nelson 

Fernando Padovani e sua esposa Geovana Schmitt Padovani, via DJe, a 

fim de promover o recolhimento do complemento da diligência para o 

devido cumprimento do mandado (certidão de fl. 1416).PROCEDA ao 

devido Registro, Autuação e Juntada (RAJ), atentando-se principalmente a 

numeração devida dos processos.Sem prejuízo disso, sendo tudo 

expedido e certificado, independentemente do cumprimento do referido 

mandado, tornem-me os autos conclusos (processos códigos 11965 e 

11460) para julgamento meritório conjunto, tendo em vista a conexão 

reconhecida e ratificada entre as demandas – CPC, art. 55, §1°, bem 

como, pela finalização da instrução processual.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.De 

Porto dos Gaúchos para Juara/MT, 12 de março de 2020.Rafael Depra 

PanichellaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11965 Nr: 879-34.2004.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norival Rizzo Perini, Jesuína Marlene Tavares de 

Menezes Perini, Joaquim Moacir Piovesan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Fernando Padovani, Geovana Schmitt 

Padovani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanoel Agostinho de 

Almeida - OAB:2223, José Roberto Alvim - OAB:3285, Luciana Carla 

Oirani Nascimento - OAB:6578/O

 (...) DETERMINO O CUMPRIMENTO DO MANDADO LIMINAR POSSESSÓRIO 

constante à fl. 1379 do processo registrado sob n.º 2006/911 e Código 

11965 – 911/06 e 462/04, devendo o(a) Oficial(a) de Justiça atentar ao 

croqui/mapa confeccionado pelo perito judicial e acostado às fls. 992/993 

(pranchas n° 19 e 20).OBJETO: MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO dos 

recorrentes Nelson Fernando Padovani e sua esposa Geovana Schmitt 

Padovani (requeridos na ação n.º 2006/911 e Código 11965 – 911/06 e 

462/04) no exercício da posse do imóvel em litígio (Fazenda Grego de 

matrícula n° 6017/CRI/Juara/MT e com área total de 3.630 há) - Agravo de 

Instrumento n° 45535/2005/TJMT.INTIME-SE a defesa técnica de Nelson 

Fernando Padovani e sua esposa Geovana Schmitt Padovani, via DJe, a 

fim de promover o recolhimento do complemento da diligência para o 

devido cumprimento do mandado (certidão de fl. 1416).PROCEDA ao 

devido Registro, Autuação e Juntada (RAJ), atentando-se principalmente a 

numeração devida dos processos.Sem prejuízo disso, sendo tudo 

expedido e certificado, independentemente do cumprimento do referido 

mandado, tornem-me os autos conclusos (processos códigos 11965 e 

11460) para julgamento meritório conjunto, tendo em vista a conexão 

reconhecida e ratificada entre as demandas – CPC, art. 55, §1°, bem 

como, pela finalização da instrução processual.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.De 

Porto dos Gaúchos para Juara/MT, 12 de março de 2020.Rafael Depra 

PanichellaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105781 Nr: 1033-61.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Varela Caon - 

OAB:OAB/SP 407.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para proceder o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33549 Nr: 1166-21.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Pavaneli Savoine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o artigo 11 da Resolução CJF 458/2017, onde determina 

que antes da assinatura/ autorização do Magistrado nas requisições de 

pagamento, as partes deverão ser intimadas do inteiro teor do ofício 

requisitório, promovo a intimação da parte autora da expedição do RPV e 

PRECATÓRIO retro, bem como da parte requerida para manifestar no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8469 Nr: 71-63.2003.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson de Toni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o artigo 11 da Resolução CJF 458/2017, onde determina 

que antes da assinatura/ autorização do Magistrado nas requisições de 

pagamento, as partes deverão ser intimadas do inteiro teor do ofício 

requisitório, promovo a intimação da parte autora da expedição do RPV 

retro, bem como da parte requerida para manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73069 Nr: 2691-28.2015.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helenice Aparecida Barbieri Vendrame, Cristiane Maria 

Anselmo, Renata Cristina Anselmo, Gisele Cristina Anselmo Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Jesus Anselmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Silvia Cristina 
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Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, para requerer o que direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56204 Nr: 2436-75.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Xavier dos Santos - ME, Edilson Xavier 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Intimar a parte Exequente da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 77, 

informando a impossibilidade de localização do Executado no endereço 

declinado nos autos, manifestando o que entender de direito no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 23859 Nr: 1868-35.2007.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Maria da Silva Romero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1868-35.2007.811.0018

Código nº 23859

Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 199, tendo em vista que o exequente não 

demonstrou acréscimo patrimonial em relação à executada no período 

compreendido desde a última consulta/penhora que justificasse, assim, a 

realização de nova diligência.

Intime-se a parte exequente para se manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 05 de Março de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 30762 Nr: 4860-32.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Requine Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Americo Viana de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Pryscilla Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4860-32.2008.811.0018

Cód. 30762

Vistos, etc.

Ante o teor da petição de fls. 82/84, INDEFIRO por ora a citação da 

executada por edital, vez que não foram esgotados os meios ordinários 

para localização da executada.

Desse modo, DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que se 

manifeste quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o 

necessário para o deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso 

VI, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 06 de março de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 35590 Nr: 3161-69.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Requine Gonçalves, Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Americo Viana de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Pryscilla Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jane Castanha - 

OAB:15804/PR

 Processo nº 3161-69.2009.811.0018

Código nº 35590

Vistos etc.

Proceda a Secretaria a retificação da capa dos autos, eis que o feito 

tramita como cumprimento de Sentença (Decisão de fls. 170).

Diante de ter sido infrutífero a localização de valores, conforme se verifica 

no extrato em anexo, indique o credor bens dos devedores passíveis de 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

processo pelo prazo de 01 ano, suspensa a prescrição (art. 921, III, §1º 

CPC), salientando que novo pedido de buscas não será considerado como 

indicação de bens, sendo realizada a suspensão do feito.

Findo referido prazo, a prescrição intercorrente se iniciará, 

independentemente de qualquer decisão (art. 921, §4º, CPC).

 Findo referido prazo, não sendo localizados bens passíveis de penhora, 

determino, desde já, o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com o início 

da prescrição intercorrente, independentemente de qualquer decisão, 

ressalvando que com a localização de bens do executado, os autos 

deverão ser imediatamente desarquivados.

Após o prazo prescricional (03 anos – art. 206, §3º, V do Código Civil), 

contado a partir do arquivamento, vistas ao exequente, pelo prazo de 15 

(quinze) dias e, após, conclusos para análise da ocorrência da prescrição 

intercorrente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 06 de março de 2019.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85767 Nr: 5129-90.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Angelo de Moraes Veículos, Adelço de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Processo nº 5129-90.2016.811.0018

Código nº 85767

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença (fls.43/43-v), que 

tramitará nos moldes dos artigos 509 e seguintes do CPC, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

INTIMEM-SE os executados por seu advogado (procedendo à secretaria o 

devido cadastro dos mesmos), para realizar o cumprimento integral da 

sentença, com o pagamento do débito no prazo de 15 dias (artigo 523, do 

NCPC).

Desde já fica a advertência de que não ocorrendo o pagamento voluntário 

no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e também de honorários advocatícios (art. 523, §1º, do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 06 de março 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

2ª Vara
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000312-24.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR RIBEIRO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000312-24.2020.8.11.0018. AUTOR(A): ADEMIR 

RIBEIRO RODRIGUES REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D 

E C I S Ã O Recebo a inicial, eis que presentes, in status assertionis, os 

requisitos do art. 319 c/c art. 320, ambos do CPC, bem como inexistentes 

as hipóteses do art. 330, CPC. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

INDEFIRO por ora o pedido liminar, já que ao analisar os autos, entendo ser 

necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. Assim sendo, 

com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do NCPC, e ainda, da norma 

ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, devendo à 

respectiva Secretaria, designar Sessão de Conciliação/Mediação. 1- 

Cite-se e intime-se a parte Ré para comparecer junto a CEJUSC desta 

Comarca ou manifestar desinteresse na autocomposição. O prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da 

audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 2 - Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório. A 

ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, 

sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus respectivos advogados, se houver. 3 - Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. 4 - Cadastre o presente 

feito no Sistema Informatizado do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos. 5 – Caso inexitosa a conciliação, concluso para ulterior 

deliberação. 6 – Determino a inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, inc. VIII do C.D.C. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000319-16.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR RIBEIRO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000319-16.2020.8.11.0018. AUTOR(A): ADEMIR 

RIBEIRO RODRIGUES REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D 

E C I S Ã O Recebo a inicial, eis que presentes, in status assertionis, os 

requisitos do art. 319 c/c art. 320, ambos do CPC, bem como inexistentes 

as hipóteses do art. 330, CPC. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

INDEFIRO por ora o pedido liminar, já que ao analisar os autos, entendo ser 

necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. Assim sendo, 

com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do NCPC, e ainda, da norma 

ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, devendo à 

respectiva Secretaria, designar Sessão de Conciliação/Mediação. 1- 

Cite-se e intime-se a parte Ré para comparecer junto a CEJUSC desta 

Comarca ou manifestar desinteresse na autocomposição. O prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da 

audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 2 - Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório. A 

ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, 

sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus respectivos advogados, se houver. 3 - Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. 4 - Cadastre o presente 

feito no Sistema Informatizado do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos. 5 – Caso inexitosa a conciliação, concluso para ulterior 

deliberação. 6 – Determino a inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, inc. VIII do C.D.C. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34678 Nr: 2237-58.2009.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priminho Antonio Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR FELIPE BERGAMASCHI - 

OAB:84630

 D E C I S Ã O

Primeiramente, efetue-se buscas nos convênios firmados pela CGJ/MT, 

visando descortinar o endereço da parte executada.

 Se for encontrado novo endereço da executada, cite-se via oficial de 

justiça.

Acaso encontrado endereço idêntico aos já infrutíferos dos autos ou não 

encontrado nenhum endereço, desde já, defiro o pedido de f. 163/164. 

Dessa forma, deverá a executada ser citada por edital para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

fixados no patamar de dez por cento (10%), no prazo de 03 (três) dias, a 

contar da citação.

Decorrido o prazo de defesa, com ou sem manifestação, abra-se vista à 

parte adversa para manifestação, por 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60593 Nr: 3203-79.2013.811.0018

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edison dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Kara Jose, Rubens Kara José

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Usielma Barros Piccini - 

OAB:260058/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Ricardo Cavina - 

OAB:9.576-A, Simone Rossi - OAB:189.910, Valmir Antonio de 

Moraes - OAB:4.993 MT

 Vistos etc;

 Manifeste-se a parte exquente, em 15 dias, dando o devido 

impulsionamento ao feito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76047 Nr: 246-03.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI- Brasil Telecom S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eladio Miranda de Lima - 

OAB:13242-A/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente o pedido inicial e 

decreto a extinção do processo com julgamento de mérito (NCPC, art. 487, 

I) para: a) condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por 

danos materiais, no valor de R$ 316,28, referente ao conserto da 

motocicleta da vítima, corrigido monetariamente, com base no INPC – Lei 

nº.6.899/81 – (Enunciado 562 da Súmula do STF), e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do CTN e Enunciado 20 da I Jornada do CJF/STJ, 

ambos a partir do evento danoso/prejuízo (Enunciados 43 e 54 da Súmula 

do STJ – Ato ilícito e Responsabilidade Extracontratual).OUTROSSIM, 

condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 40.000,00, corrigido monetariamente a partir da 

intimação da sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), com base no 

INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do CTN e Enunciado 20 da I Jornada do CJF/STJ, a partir do evento 

danoso/prejuízo (Enunciado 54 da Súmula do STJ - Responsabilidade 

Extracontratual).CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 81742 Nr: 2816-59.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Maria Fusco, Sandra Regina Fusco, 

Vilma Oldemburgo Fusco, José Mozart Fusco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 D E S P A C H O

Em razão da certidão de fl. 547, intime-se o Ministério Público para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o que 

entender de direito.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22513 Nr: 629-93.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fatima G. Lopes Lima Madeiras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR FELIPE BERGAMASCHI - 

OAB:84630

 Certifico que decorreu o prazo do Edital de citação sem manifestação da 

parte requerida. Intime-se o advogado nomeado para manifestar-se nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34678 Nr: 2237-58.2009.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priminho Antonio Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR FELIPE BERGAMASCHI - 

OAB:84630

 Certifico que decorreu o prazo do Edital de citação sem manifestação da 

parte requerida. Intime-se o advogado nomeado para manifestar-se nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69567 Nr: 1088-17.2015.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Industrial Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Juara Ltda - ME, Vanessa Franciely 

da Silva, José Fermino de Oliveira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:7295/Pr, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NEGATIVO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40122 Nr: 578-43.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Toyota Leasing do Brasil S.A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Serrano - OAB:196162, 

Marcelo Tesheiner Cavassani - OAB:71318, Marcia de Campos 

Luna - OAB:MT/12.418, Marlon Cesar de Almeida Grande - 

OAB:13172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Thalles de Souza Rodrigues - OAB:9874-B/MT, Victor 

Humberto da Silva - OAB:4.501

 Intimar os patronos da parte exequente para conhecimento e 

manifestação quanto a juntada de fls.416/417, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42864 Nr: 3294-43.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucilene do Nascimento Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Obadia Vieira, Vagner Obadia Vieira, 

Fagner Obadia Vieira, Generci Obadia de Barros Vieira, Jeuza Graciela 

Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, André Rodrigo Schneider - OAB: 

MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney Sandro 

Cunha - OAB:5030/MT

 Intimar patrono da parte autora quanto a juntada de Carta Precatória de 

fls. 172/185, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58611 Nr: 1101-84.2013.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 
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OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT, Renan 

Nadaf Gusmão - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR FELIPE BERGAMASCHI - 

OAB:84630

 Certifico que decorreu o prazo do Edital de citação sem manifestação da 

parte requerida. Intime-se o advogado nomeado para manifestar-se nos 

autos.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 70618 Nr: 1573-17.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELAR Comercio de Moveis Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BELAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP, 

CNPJ: 02608981000180. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUARA-MT- NA PESSOA DO GESTOR em face de BELAR 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 76/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/06/2015

 - Valor Total: R$ 4.884,00 - Valor Atualizado: R$ 4.884,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Considerando que a parte exequente tentou de todas 

as formas a citação pessoal da parte executada, cumprido o requisito 

estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades), 

outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 

EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. 1. 

A citação por edital tem como pressuposto encontrar-se o réu/devedor em 

lugar incerto e não sabido e depende de prova quanto à frustração da(s) 

primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No caso, determinada a expedição 

de mandado de penhora, a citação foi frustrada por não mais funcionar a 

empresa no local indicado no título, conforme certidão lavrada por oficial 

de justiça. 3. Situação que aponta para a dissolução de fato da empresa a 

ensejar a citação por edital, modalidade que se afigura adequada ao caso. 

4. Agravo de instrumento provido. (TRF 05ª R.; AGTR 

0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo 

Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; DEJF 23/11/2012; Pág. 

402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro o pedido de fls. 42, 

determinando a citação por edital da parte executada.Transcorrido o 

prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como curador especial, em caso de 

revelia nos termos do artigo 257, IV do CPC.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcela da Cruz 

Ferreira, digitei.

Juara, 16 de março de 2020

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 75157 Nr: 3754-88.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. G. Batelo Móveis ME, Silvana Aparecida 

Garbin Batelo, Luiz Donizete Batelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S. A. G. BATELO MÓVEIS ME, CNPJ: 

15503755000186, atualmente em local incerto e não sabido SILVANA 

APARECIDA GARBIN BATELO, Cpf: 89346181168, casado(a), comerciante 

e atualmente em local incerto e não sabido LUIZ DONIZETE BATELO, Cpf: 

05831870804, brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 5 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação de Execução de Título 

Extrajudicial movida por Banco Bradesco em face de Luiz Donizete Batelo, 

Silvana Aparecida Gardin Batelo e S.A.G. Batelo Móveis Me. O exequente 

requer a citação dos executados para que paguem a importância de R$ 

86.817,65 acrescido de jruos, multas e correções monetárias.

Despacho/Decisão: Compulsando os autos, vislumbro que a parte 

executada ainda não foi citada. Desse modo, cumpra-se a determinação 

de fl. 93.Cite-se a parte executada por edital.Transcorrido o prazo, 

NOMEIO a Defensoria Pública como curador especial, em caso de revelia 

nos termos do artigo 257, IV do CPC.Após conclusos para deliberação 

acerca do pedido de fls. 107/108.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcela da Cruz 

Ferreira, digitei.

Juara, 16 de março de 2020

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000302-77.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GONCALVES LOPES TABERNERO MARTINS OAB - SP386630 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVO ROMEU KETTERMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000302-77.2020.8.11.0018. REQUERENTE: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER REQUERIDO: 

DIVO ROMEU KETTERMANN D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A 

Trata-se de Ação Cautelar de Arresto em que a parte requerente alega 

ser credora do requerido no montante de 57.613,40 sacas de 60kg de 

soja, a serem adimplidas em parcela única até a data de 01/01/2020, 

instrumentalizada pela Cédula de Produto Rural encartada às fls. 18/24. 

Aduz que transposto o termo final para o adimplemento, o requerido 

quedou-se inerte. Alega ainda a parte requerente que a colheita do 

produto em questão, está sendo realizada, contudo este não esta sendo 

disponibilizado no local indicado na CPR e nem na própria fazenda do 

requerido, conforme laudos gerados com monitoramentos e visitas 

realizadas na fazenda do requerido. Além disso, vislumbro que a 

pretensão da parte requerente tem preferência, já que a cédula de produto 

rural emitida em seu favor refere-se à safra 2019/2020. Pois bem. O 

arresto é medida judicial de apreensão de bens do devedor, preparatória 

da penhora, que visa a obstaculizar o desfazimento de bens por parte 
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dele, antes da constrição, conforme dispõe o art. 301 do CPC. A medida 

cautelar de arresto visa resguardar o resultado útil e prático da ação de 

execução manejada, ou em vias de sê-la, para satisfazer o crédito 

inadimplido. Com efeito, no caso em análise o fumus boni iuris é evidente e 

encontra-se demonstrado pela cédula de produto rural acostada aos 

autos na qual os requeridos se obrigaram a entregar aos requerentes 

57.613,40 sacas de soja sacas de 60kg de soja. A cédula de produto rural 

é considerado título líquidos e certos, de modo a amparar medida cautelar 

de arresto. Com isso, é plenamente possível o deferimento da liminar, 

como entende a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CAUTELAR DE ARRESTO. CONCESSÃO DE LIMINAR. PRESENTES OS 

REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. 

PERIGO DE INEFICÁCIA DA AÇÃO EXECUTIVA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO 

PELO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Presentes 

os requisitos para a concessão de liminar em cautelar de arresto, quais 

sejam a prova da obrigação líquida e certa representada pela cédula de 

produto rural e o perigo de ineficácia da ação executiva pelo desvio dos 

grãos plantados e colhidos pelo devedor, deve ser mantida integralmente a 

decisão que a deferiu. (TJ-MT; AI 31918/2013; Sorriso; Sexta Câmara 

Cível; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg. 29/05/2013; DJMT 

05/06/2013; Pág. 266) AGRAVO DE INSTRUMENTO MEDIDA CAUTELAR DE 

ARRESTO. Cédula de produto rural. Sacas de feijão. Decisão que indefere 

pedido liminar formulado. Fumus boni juris e periculum in mora 

averiguados. Inadimplemento da cédula de produto rural. Elementos 

indicando a colheita e possível alienação a terceiros. Prestação de 

caução. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-PR; Ag Instr 1028001-6; 

Prudentópolis; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Maria Mercis Gomes 

Aniceto; DJPR 12/07/2013; Pág. 260) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA 

CAUTELAR DE ARRESTO LIMINAR. CPR. ALEGADAS AUSÊNCIA DE 

LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA POR ENDOSSO, QUITAÇÃO E BAIXA DO 

PENHOR. DEVOLUÇÃO DO ENDOSSO. INFORMAÇÃO SONEGADA. 

QUITAÇÃO PELO AVALISTA. FUNDADO RECEIO DE FRUSTRAÇÃO DO 

CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. Não há reparo no deferimento do 

arresto cautelar liminar de crédito representado por cédula de produto 

rural, decorrente de quitação da obrigação pelo avalista garantidor, diante 

do fundado o receio de o requerido frustrar o pagamento da dívida, ao 

ponto de induzir em erro o relator em recurso de agravo de instrumento 

com a reserva de informações sobre a devolução de endosso ao credor 

originário requerente, o que revela o propósito de sonegar o patrimônio a 

qualquer preço. (TJ-MT; AI 20143/2012; Lucas do Rio Verde; Sexta 

Câmara Cível; Rel. Des. Juracy Persiani; Julg. 31/10/2012; DJMT 

07/11/2012; Pág. 181) Destaco aqui não ser necessária a prova da 

insolvência do agravado, porquanto: "...a ausência de cumprimento da 

obrigação assumida com a emissão das CPRs já se constituem no 

'periculum in mora' necessário à concessão do arresto" (TJPR -16ª 

Câmara Cível -Ag Instr. nº 624869-3 - Marco Antônio Antoniassi 

-13/01/2010). FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS recebo a presente inicial e 

defiro a liminar de arresto de soja suficiente para o adimplemento da 

dívida, que deverá ser provisoriamente depositada em armazém idôneo e 

que fique à disposição do Juízo. Determino que a primeira busca seja 

efetivada no local de sua plantação e após onde deveria ter sido 

disponibilizada à requerente, ou seja, Armazém da COFCO. Caso reste 

infrutíferas as buscas acima descritas e para o cumprimento da presente 

decisão autorizo o arresto de grãos eventualmente depositados em 

Armazéns que tenham recebido a soja, estejam registradas em nome de 

quem quer que seja, e desde que o romaneio e/ou nota do produtor rural 

demonstrem que os grãos são oriundos da propriedade rural cultivada 

pelo requerido. Desde já, autorizo os dois oficiais de justiça, que cumprirão 

a presente decisão, a utilizar a faculdade prevista no art. 212, §1º do CPC. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000332-15.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO AGOSTINHO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE JUARA Processo n. 1000332-15.2020.8.11.0018 

DECISÃO Preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), recebo a 

petição inicial. DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento 

preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). A 

concessão da gratuidade da justiça não impede que a parte contrária 

possa fazer a prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação 

instruída com os elementos hábeis ao convencimento do Magistrado. 

INDEFIRO por ora o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. In casu, 

pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”. Tendo em 

vista que a actio em apreço tramita perante este juízo em função do âmbito 

da jurisdição delegada da Justiça Estadual para processar e julgar 

questões que, a priori, são de competência da Justiça Federal, nomeio 

como perito do juízo o Dr. Ricardo Leandro Felipe, que deverá servir 

escrupulosamente o encargo. Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 

541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as 

despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição 

delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os limites 

mínimo e máximo estabelecidos na tabela II. Destarte, em observância ao 

disposto no art. 507 e ss da CNGC e ao teor da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, fixo os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

principalmente em razão das limitações e/ou ausência de profissionais 

especializados na jurisdição norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, 

cujas declinações são frequentes. A perícia realizar-se-á em data a ser 

agendada pelo médico perito nomeado, devendo o especialista informar ao 

Juízo o dia e hora agendada, devendo ainda apresentar o laudo pericial no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Agendada data e hora, intime-se a parte 

autora (art. 474, do CPC). Fazendo-se necessária para o diagnóstico do 

laudo pericial a realização de exames complementares, DETERMINO que o 

perito nomeado encaminhe a parte autora para a realização dos exames 

pelo Sistema Único de Saúde-SUS. Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos 

das partes bem como os do juízo: 1. O (a) periciando (a) apresenta 

deficiência física ou mental? 2. Qual ou quais? 3. O (a) periciando (a) 

encontra-se incapacitado para todo e qualquer tipo de trabalho, ou seja, é 

incapaz de prover ao próprio sustento? (Quesito dispensado em caso de 

menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07). 4. A incapacidade 

para o trabalho é permanente? Há prognóstico de reversão? Cabe 

reabilitação? (Quesito dispensado em caso de menor de 16 anos – art. 4º, 

§ 2º, Decreto 6.214/07). 5. Em se tratando de menor de 16 anos, a 

deficiência avaliada, considerando a idade, produz limitação no 

desempenho de atividade física, cognitiva etc? E restrição da participação 

social (art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07)? Há prognóstico de normal 

desenvolvimento quando da idade adulta, incluindo colocação no mercado 

de trabalho, desenvolvimento social, afetivo, etc.? Faculto, ainda, a parte 

autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de assistente 

técnico (art. 465, §1º, I e II, do Código de Ritos). Quanto aos honorários 

arbitrados, requisite-se o seu pagamento nos termos do art. 4º, da 

Resolução supramencionada, devendo ser observado pelo Sr. Gestor 

Judiciário. CITE-SE a parte requerida para responder a ação, no prazo de 

30 (trinta) dias (CPC, art. 183), advertindo-a que não sendo contestada a 

ação presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial (CPC, 

art.344). No mesmo ato, INTIME-SE a requerida para apresentar os 

quesitos para perícia médica. INTIME-SE a Assistente Social do município 

para realizar estudo socioeconômico na residência da parte autora, 

devendo o relatório ser apresentado no prazo de 20 (vinte) dias. Com a 

juntada, intime-se as partes para se manifestar acerca do laudo médico e 

do laudo socioeconômico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial. Por fim, façam os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000391-03.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIANE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000391-03.2020.8.11.0018. AUTOR(A): MARIA ELIANE 

DE SOUZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

DECISÃO Preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), recebo a 

petição inicial. DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento 

preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). A 

concessão da gratuidade da justiça não impede que a parte contrária 

possa fazer a prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação 

instruída com os elementos hábeis ao convencimento do Magistrado. 

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Indefiro o pedido de tutela de 

urgência/provisória, podendo ser novamente apreciado após a audiência 

de instrução, pois apesar da documentação apresentada, o requerido pela 

parte autora enseja providência de difícil reversão, o que encontra óbice 

no artigo 300, § 3º, do NCPC. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar 

o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis (NCPC, art. 183), advertindo-a que 

a ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 334 e 344). A 

citação deverá ser efetuada na forma do artigo 247, inc. III, do Novo 

Código de Processo Civil. Tratando-se de processo eletrônico, em 

prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do NCPC fica vedado 

o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000392-85.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR MOISES VOLPATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000392-85.2020.8.11.0018. AUTOR(A): NESTOR 

MOISES VOLPATO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, proposta por 

Nestor Moisés Volpato em face do Instituto Nacional do Seguro Social. Na 

exordial o autor requer os benefícios da Justiça Gratuita. Juntou 

documentos. Pois bem. Antes de receber a presente ação, torna-se 

necessário uma melhor análise quanto à gratuidade da justiça. A 

declaração de pobreza, estabelece mera presunção relativa da 

hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar 

a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada 

comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No 

caso, não há nos autos qualquer indício de situação de hipossuficiência 

ou comprovação de impossibilidade do autor de arcar com as despesas 

processuais. Pelo contrário, transparece aqui que a parte interessada 

possui um imóvel rural com área total de 290,40 ha. Outrossim, sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário, sendo imperioso o indeferimento de pedidos de justiça gratuita 

quando o pseudo beneficiário não comprova sua situação de 

hipossuficiência. É relevante consignar que, independentemente da 

comprovação – ainda que mínima – da pobreza do autor, o que, por si só 

já demandaria a negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se 

pode ignorar o fato do autor ser proprietário de vultuoso montante de 

terra, motivo pelo qual INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, do CPC), recolha as custas e taxas. Transcorrido o 

prazo, certifique-se. Após, conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000377-19.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON RIVA LAURO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CASSONI MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000377-19.2020.8.11.0018. REQUERENTE: CLEITON 

RIVA LAURO REQUERIDO: RENATO CASSONI MACHADO D E S P A C H O 

Compulsando os autos, verifico que não consta a juntada de comprovante 

do pagamento de taxas e custas judiciais ou mesmo comprovação de 

hipossuficiência para concessão do benefício da justiça gratuita, motivo 

pelo qual deixo de receber a inicial. Verifico ainda que não há nos autos 

os documentos pessoais da parte autora. Desse modo, intime-se a parte 

autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do CPC), 

acoste aos autos comprovantes de pagamento de custas e taxas sobre o 

valor da causa, bem como seus documentos pessoais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 

- Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000378-04.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA FAGUNDES MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE JUARA Processo nº 1000378-04.2020.8.11.0018 

DECISÃO Preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), recebo a 

petição inicial. DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento 

preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). A 

concessão da gratuidade da justiça não impede que a parte contrária 

possa fazer a prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação 

instruída com os elementos hábeis ao convencimento do Magistrado. 

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Indefiro o pedido de tutela de 

urgência/provisória, podendo ser novamente apreciado após a audiência 

de instrução, pois apesar da documentação apresentada, o requerido pela 

parte autora enseja providência de difícil reversão, o que encontra óbice 

no artigo 300, § 3º, do NCPC. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar 

o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis (NCPC, art. 183), advertindo-a que 

a ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 334 e 344). A 

citação deverá ser efetuada na forma do artigo 247, inc. III, do Novo 

Código de Processo Civil. Tratando-se de processo eletrônico, em 

prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do NCPC fica vedado 

o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000300-10.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY GALDINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS OAB - MT23765/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000300-10.2020.8.11.0018. AUTOR(A): CLAUDINEY 

GALDINO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

DECISÃO Preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), recebo a 

petição inicial. DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento 

preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). A 

concessão da gratuidade da justiça não impede que a parte contrária 

possa fazer a prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação 

instruída com os elementos hábeis ao convencimento do Magistrado. 

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). INDEFIRO por ora o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela. In casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, 

d a t a d o  d e  2 0 . 0 4 . 2 0 1 1 ,  a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já encaminhou os 

quesitos para serem respondidos pelo “expert”, podendo ser reapreciado 

após a perícia médica, pois apesar da documentação apresentada, o 

requerido pela parte autora enseja providência de difícil reversão, o que 

encontra óbice no artigo 300, § 3º, do NCPC. Tendo em vista que a actio 

em apreço tramita perante este juízo em função do âmbito da jurisdição 

delegada da Justiça Estadual para processar e julgar questões que, a 

priori, são de competência da Justiça Federal, nomeio como perito do juízo 

o Dr. Ricardo Leandro Felipe, que deverá servir escrupulosamente o 

encargo. Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro 

de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados 

dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da 

Justiça Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na 

tabela II. Destarte, em observância ao disposto no art. 507 e ss da CNGC e 

ao teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações 

e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes. A perícia realizar-se-á em data a ser agendada pelo médico 

perito nomeado, devendo o especialista informar ao Juízo o dia e hora 

agendada, devendo ainda apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 

30 (trinta) dias. Agendada data e hora, intime-se a parte autora (art. 474, 

do CPC). Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, bem como os 

quesitos do juízo, quais sejam: 1. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) 

habitual (is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente 

desempregado (a), qual a última atividade profissional desempenhada? 

Até quando? 2. O (a) periciando (a) é portador de doença ou afecção? 

Qual ou quais? 3. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) 

incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE 

HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de 

nº 4 a 14). 4. A patologia incapacitante em questão decorre do exercício 

de seu trabalho habitual? 5. A patologia incapacitante em questão decorre 

de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? 6. A 

patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de TODA E 

QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se 

afirmar que a incapacidade é TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? 8. Considerando: incapacidade total = 

incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial 

= incapacidade, ao menos, para a atividade habitual (STJ – RESP 501.267 

– 6ª T, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 

2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para o acórdão Sandra Chalu, DJ 

27.6.08); incapacidade definitiva = sem prognóstico de recuperação; 

incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação, defina se a 

incapacidade verificada é: a) total e definitiva; b)total e temporária; c) 

parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se tratando de periciando 

(a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA 

e da INCAPACIDADE. 10. Com base em que documento do processo foi 

fixada a data do início da incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas 

declarações do (a) periciando (a)? 11. O (a) periciando (a), em caso de 

incapacidade total e definitiva, necessita da assistência permanente de 

outra pessoa? 12. O (a) periciando (a) está acometido de: tuberculose 

ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia 

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 

espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de 

doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica 

adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação? Faculto, ainda, a parte 

autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de assistente 

técnico (art. 465, §1º do Código de Ritos). Quanto aos honorários 

arbitrados, requisite-se o seu pagamento nos termos do art. 4º, da 

Resolução supramencionada, devendo ser observado pelo Sr. Gestor 

Judiciário. Após, com o encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte 

requerida para responder a ação, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 

183), advertindo-a que não sendo contestada a ação presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (CPC, art. 344). No mesmo ato, 

INTIME-SE a requerida para se manifestar acerca do laudo médico, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial. Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Às Providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito –

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000301-92.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA PONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000301-92.2020.8.11.0018. AUTOR: JOAO MARIA 

PONTES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

DECISÃO Preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), recebo a 

petição inicial. DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento 

preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). A 

concessão da gratuidade da justiça não impede que a parte contrária 

possa fazer a prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação 

instruída com os elementos hábeis ao convencimento do Magistrado. 

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). INDEFIRO por ora o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela. In casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, 

d a t a d o  d e  2 0 . 0 4 . 2 0 1 1 ,  a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já encaminhou os 

quesitos para serem respondidos pelo “expert”, podendo ser reapreciado 

após a perícia médica, pois apesar da documentação apresentada, o 

requerido pela parte autora enseja providência de difícil reversão, o que 

encontra óbice no artigo 300, § 3º, do NCPC. Tendo em vista que a actio 

em apreço tramita perante este juízo em função do âmbito da jurisdição 

delegada da Justiça Estadual para processar e julgar questões que, a 

priori, são de competência da Justiça Federal, nomeio como perito do juízo 

o Dr. Ricardo Leandro Felipe, que deverá servir escrupulosamente o 

encargo. Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro 

de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados 

dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da 

Justiça Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na 

tabela II. Destarte, em observância ao disposto no art. 507 e ss da CNGC e 

ao teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações 

e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes. A perícia realizar-se-á em data a ser agendada pelo médico 

perito nomeado, devendo o especialista informar ao Juízo o dia e hora 

agendada, devendo ainda apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 
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30 (trinta) dias. Agendada data e hora, intime-se a parte autora (art. 474, 

do CPC). Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, bem como os 

quesitos do juízo, quais sejam: 1. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) 

habitual (is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente 

desempregado (a), qual a última atividade profissional desempenhada? 

Até quando? 2. O (a) periciando (a) é portador de doença ou afecção? 

Qual ou quais? 3. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) 

incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE 

HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de 

nº 4 a 14). 4. A patologia incapacitante em questão decorre do exercício 

de seu trabalho habitual? 5. A patologia incapacitante em questão decorre 

de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? 6. A 

patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de TODA E 

QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se 

afirmar que a incapacidade é TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? 8. Considerando: incapacidade total = 

incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial 

= incapacidade, ao menos, para a atividade habitual (STJ – RESP 501.267 

– 6ª T, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 

2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para o acórdão Sandra Chalu, DJ 

27.6.08); incapacidade definitiva = sem prognóstico de recuperação; 

incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação, defina se a 

incapacidade verificada é: a) total e definitiva; b)total e temporária; c) 

parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se tratando de periciando 

(a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA 

e da INCAPACIDADE. 10. Com base em que documento do processo foi 

fixada a data do início da incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas 

declarações do (a) periciando (a)? 11. O (a) periciando (a), em caso de 

incapacidade total e definitiva, necessita da assistência permanente de 

outra pessoa? 12. O (a) periciando (a) está acometido de: tuberculose 

ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia 

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 

espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de 

doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica 

adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação? Faculto, ainda, a parte 

autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de assistente 

técnico (art. 465, §1º do Código de Ritos). Quanto aos honorários 

arbitrados, requisite-se o seu pagamento nos termos do art. 4º, da 

Resolução supramencionada, devendo ser observado pelo Sr. Gestor 

Judiciário. Após, com o encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte 

requerida para responder a ação, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 

183), advertindo-a que não sendo contestada a ação presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (CPC, art. 344). No mesmo ato, 

INTIME-SE a requerida para se manifestar acerca do laudo médico, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial. Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Às Providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito –

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000339-41.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000339-41.2019.8.11.0018. AUTOR(A): MARIA DAS 

GRACAS DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO SANEAMENTO Despicienda a 

designação de audiência preliminar, haja vista que a parte requerida é 

pessoa jurídica de direito público, incumbida da defesa de direitos 

indisponíveis. Destarte, passo a sanear o processo. Partes legítimas e 

bem representadas. Pressupostos processuais de validade e existência 

da relação processual presentes. Não sendo o caso de julgamento 

antecipado da lide, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 02/06/2020, às 15h00. A prova incidirá sobre a existência dos 

requisitos fáticos para a obtenção da aposentadoria por idade rural: a) 

exercício efetivo de atividade rural, por tempo igual ao número de meses 

de contribuição correspondente a carência do beneficio pretendido. Defiro 

a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo de 3 

(três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas 

em quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos. As testemunhas deverão ser 

ao máximo de três para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos. Cabe 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC). Por fim, certifique-se quanto à realização de perícia médica na 

parte autora. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001334-54.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA VACARIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001334-54.2019.8.11.0018. AUTOR(A): MARIA 

MADALENA VACARIANA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS DECISÃO SANEAMENTO Despicienda a designação de 

audiência preliminar, haja vista que a parte requerida é pessoa jurídica de 

direito público, incumbida da defesa de direitos indisponíveis. Destarte, 

passo a sanear o processo. Partes legítimas e bem representadas. 

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes. Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 02/06/2020, às 14h00. A 

prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção da 

aposentadoria por invalidez na qualidade de trabalhador rural: a) exercício 

efetivo de atividade rural, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente a carência do beneficio pretendido. Defiro a 

produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo de 3 

(três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas 

em quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos. As testemunhas deverão ser 

ao máximo de três para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos. Cabe 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC). Por fim, certifique-se quanto à realização de perícia médica na 

parte autora. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74225 Nr: 3273-28.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tobias Piva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Promovo intimação do (s) advogado (s) do réu para apresentar memoriais 

finais, no prazo legal.
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Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000759-25.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

31/05/2019 às 14h50min. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000759-25.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

31/05/2019 às 14h50min. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000759-25.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

31/05/2019 às 14h50min. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-40.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MOACIR BONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO OSTWALD OAB - MT0004686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PRIMO ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

KARINE FERNANDA FERREIRA OAB - MT0015853A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANTONIO ERNANI LOURENCO (TESTEMUNHA)

GREGORIO BENEDITO DE FIGUEIREDO (TESTEMUNHA)

JURACI MOREIRA FERREIRA (TESTEMUNHA)

 

TEM O PRESENTE A FINALIDADE DE INTIMAR AS PARTES, ACERCA DA 

SENTENÇA RETRO, NA QUAL FORA JULGADO E EXTINTO O PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-40.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MOACIR BONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO OSTWALD OAB - MT0004686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PRIMO ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

KARINE FERNANDA FERREIRA OAB - MT0015853A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANTONIO ERNANI LOURENCO (TESTEMUNHA)

GREGORIO BENEDITO DE FIGUEIREDO (TESTEMUNHA)

JURACI MOREIRA FERREIRA (TESTEMUNHA)

 

TEM O PRESENTE A FINALIDADE DE INTIMAR AS PARTES, ACERCA DA 

SENTENÇA RETRO, NA QUAL FORA JULGADO E EXTINTO O PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-40.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MOACIR BONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO OSTWALD OAB - MT0004686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PRIMO ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

KARINE FERNANDA FERREIRA OAB - MT0015853A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANTONIO ERNANI LOURENCO (TESTEMUNHA)

GREGORIO BENEDITO DE FIGUEIREDO (TESTEMUNHA)

JURACI MOREIRA FERREIRA (TESTEMUNHA)

 

TEM O PRESENTE A FINALIDADE DE INTIMAR AS PARTES, ACERCA DA 

SENTENÇA RETRO, NA QUAL FORA JULGADO E EXTINTO O PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-85.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de INTIMAR a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

05/04/2019 às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-85.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 
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(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de INTIMAR a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

05/04/2019 às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-85.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de INTIMAR a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

05/04/2019 às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010116-46.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACILINO CONTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO OSTWALD OAB - MT0004686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, PARA 

PROCEDER O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, NO 

VALOR DE R$ 507,14 (QUINHENTOS E SETE REAIS E QUATORZE 

CENTAVOS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EM CONFORMIDADE COM 

A DECISÃO DO ID Nº 4268272.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010116-46.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACILINO CONTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO OSTWALD OAB - MT0004686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, PARA 

PROCEDER O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, NO 

VALOR DE R$ 507,14 (QUINHENTOS E SETE REAIS E QUATORZE 

CENTAVOS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EM CONFORMIDADE COM 

A DECISÃO DO ID Nº 4268272.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010116-46.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACILINO CONTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO OSTWALD OAB - MT0004686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, PARA 

PROCEDER O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, NO 

VALOR DE R$ 507,14 (QUINHENTOS E SETE REAIS E QUATORZE 

CENTAVOS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EM CONFORMIDADE COM 

A DECISÃO DO ID Nº 4268272.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000685-39.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RITA EMA RIKBAKTATSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000685-39.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: RITA EMA RIKBAKTATSA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. VISTOS. Compulsando os autos constata-se que a 

autora é indígena – cédula de identidade indígena nº 0574 – MT e 

conforme procuração anexa ao Id. 8170788, também é analfabeta, eis que 

não foi capaz de assinar o próprio nome do documento, utilizando-se tão 

somente sua impressão digital. Neste sentido, em se tratando a parte 

litigante pessoa analfabeta, deve a procuração outorgada por esta ser por 

instrumento público, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais. 

Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO 

PÚBLICO POR SER O OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE 

RECOLHIMENTO DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA 

OS ATOS CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – 

RECURSO PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a 

isenção albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere 

aos emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários 

da Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que 

necessários à realização do direito da pessoa agraciada com o 

benefício.2) A regularização da representação processual do agravante 

que, nos termos da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível 

mediante a lavratura de procuração por instrumento público em razão de 

ser o mesmo analfabeto, por ser condição de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, caracteriza ato necessário à 

realização do seu direito, estando, portanto, abrangido pela assistência 

judiciária gratuita. (AI 10705/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, 

Publicado no DJE 18/05/2015). E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL 

DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE 

URGÊNCIA – OPORTUNIDADE CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA 

EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E 

ANALFABETA – NECESSIDADE DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO 

MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – INDEFERIMENTO DA 

INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO P R O V I D O . (T J - M S 0 8 0 2 1 

9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5 M S 0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. 

Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª 

Câmara Cível) Desta forma, a fim de possibilitar o levantamento dos 

valores depositados em Juízo em nome de seu procurador, conforme 

requerido no Id. 27452330, deverá a parte autora juntar aos autos 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000803-44.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA (REU)

HELONEIDE ALCANTARA MATOS (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 
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COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000803-44.2019.8.11.0025 

AUTOR(A): ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA, 

HELONEIDE ALCANTARA MATOS VISTOS. Prefacialmente, registre-se nos 

cadastros processuais que o presente feito está tramitando em fase de 

cumprimento de sentença. Após, intime-se a parte devedora para cumprir 

voluntariamente a sentença, no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito 

do montante discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado 

do débito acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito 

suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser aduzidas 

em defesa as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000810-36.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDO DA LUZ OAB - MT24959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO EVARISTO (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA NESTES AUTOS PARA O DIA 25/06/2020, ÀS 

15H00MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000291-66.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDMA MARIA PINTO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR VIEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

CERTIDÃO DE CRÉDITO JUDICIAL PARA PROTESTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABIO PETENGILL DADOS 

DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO: n. 1000291-66.2016.8.11.0025 

Valor da causa: R$ 7.445,32 / DISTRIBUÍDO EM: 27/09/2016 15:23:00 / 

ESPÉCIE: [Alimentos] POLO ATIVO: R. A. P. V. e M. V. P. V., representados 

por sua genitora EDMA MARIA PINTO VIEIRA POLO PASSIVO: ADEMIR 

VIEIRA VALOR ATUALIZADO: R$ 32.370,95 (trinta e dois mil trezentos e 

setenta reais e noventa e cinco centavos) DECISÃO: ID 13437669 – cópia 

anexa. DATA DO DECURSO DE PRAZO PARA PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO: 25/07/2017 O MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da 

Comarca de Juína-MT, Dr. Fabio Petengill, faz saber que dos autos 

supramencionados, extraiu-se a presente Certidão de Teor da Decisão, 

originada do débito oriundo de Ação de Cumprimento de Sentença - 

Execução de Alimentos, no valor acima consignado. Esta certidão, por 

constituir-se documento de dívida é passível de protesto, nos termos do 

Art. 528, § 1º, do NCPC. JUÍNA, 16 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) FABIO PETENGILL Juíz(a) de Direito OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001601-05.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CADORE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VISINTIN OAB - SC28122 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA JORDANIA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE JUNTE AOS AUTOS, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, A GUIA DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, VEZ QUE APENAS APRESENTOU O COMPROVANTE 

DE PAGAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000190-58.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. L. D. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

RETIRAR EM CARTÓRIO A CERTIDÃO DE HONORÁRIOS EXPEDIDA.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000694-35.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO TEIXEIRA BAHIA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifeste sobre o 

prosseguimento do feito, indicando o endereço atualizado do requerido 

para citação.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000064-08.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. V. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. V. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RECIERE ANTONIO PEREIRA OAB - PR53496 (ADVOGADO(A))

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. E. F. V. (REPRESENTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, QUERENDO E NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001476-08.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA OAB - 550.900.951-91 
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(REPRESENTANTE)

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A 

CERTIDÃO DE HONORÁRIOS EXPEDIDA.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000564-74.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOLSIONE CARDOSO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER 

CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 5. OUTROSSIM, INFORMAMOS 

QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO 

SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO 

Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000690-95.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO MACHADO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000690-95.2016.8.11.0025 [Cédula 

de Crédito Bancário] EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: LUIZ 

ANTONIO MACHADO VISTOS. Considerando que os sistemas SIEL 

(eleitoral) e INFOSEG têm apresentado resultados mais eficientes na 

localização de informações sobre o endereço atualizado das partes, 

determino que a diligência requerida seja realizada por meio de tais 

ferramentas. Restando frutífera a providência, cite-se. Caso contrário, 

intime-se o exequente para se manifestar em 05 dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001064-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA VALDEVINA DE ARAUJO MATEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIO DOMINGOS LOPES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

IVONE DA SILVA LOPES (HERDEIRO)

OLIMPIO DA SILVA LOPES (HERDEIRO)

IVONEIDE DA SILVA LOPES (HERDEIRO)

JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA OAB - MT0021917A (ADVOGADO(A))

VEREDIANA BIELAK DE OLIVEIRA OAB - MT23687/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos procuradores constituídos nos autos de reconhecimento de 

união post motem nº 1000810-70.2018.811.0025, vertida por Celia 

Valdevina, para se manifestarem quanto a determinação de Id. 22622873, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000517-66.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN MICHELLI RODRIGUES DE ARAUJO (REU)

ALDIR MATOS DE ARAUJO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO DE ID 28907072.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001187-75.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. H. P. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIDE SANTIAGO ARRAES OAB - 105.402.104-04 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. G. D. M. (REU)

C. G. F. D. G. (REU)

Outros Interessados:

R. J. D. S. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

C. S. A. D. F. (TESTEMUNHA)

W. A. D. A. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001187-75.2017.8.11.0025. AUTOR(A): ALISSON 

HENRIQUE PEREIRA DE MELO REU: C. H. G. D. M., CARLA GISELE FÉLIX 

DOURADO GUIMARÃES VISTOS. Trata-se de ação de oferta de alimentos 

vertida por Alisson Henrique Pereira de Melo em face de Carlos Henrique 

de Melo, neste ato representado por sua genitora Carla Gisele Félix 

Dourado Guimarães. Infrutífera a audiência de mediação em razão da 

ausência do autor na solenidade, expediu-se mandado para sua intimação 

pessoal para manifestação sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção, porém, a diligência restou negativa, uma 

vez que ele não foi localizado no endereço indicado na exordial (Id. 

24682307). Prescreve parágrafo único do artigo 274 do CPC que: 

“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” 

Assim, outra alternativa não há senão considerar válida a intimação feita 

no endereço informado na inicial. O artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil dita que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; § 1o Nas hipóteses 

descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir 

a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (...)” Pelo exposto, considerando que, 

mesmo devidamente intimada, a parte autora não adotou as providências 

que lhe cabiam, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, e determino o arquivamento dos 

autos. Custas pela parte autora, mantendo-se suspensa sua exigibilidade, 

nos termos do §3º, do artigo 98, do CPC. Após o trânsito em julgado e as 

devidas anotações e baixas, ARQUIVE-SE. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104926 Nr: 4974-37.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAILDA CAMILO DE CARVALHO MELO, 

IZAILDA CAMILO DE CARVALHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA GABRIELLY GOMES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 24.863/O

 Processo n. 4974-37.2014.811.0025 – Código 104926

Exequente: Cooperativa de Crédito Sicredi Univales

Executado: Izailda Camilo Carvalho Melo

VISTOS,

 Trata-se de execução de título extrajudicial que tem por finalidade a 

excussão da Cédula de Crédito Bancário n. B30536745-3, no valor 

atualizado de R$ 15.589,91.

A executada citada por edital e diante da sua inércia foi-lhe nomeada 

curadora especial, na forma do art. 72, II, do CPC que apresentou 

contestação por negativa geral, sem se ater a questões específicas da 

execução.

A sua vez, a exequente pugnou pelo desentranhamento da peça 

defensiva, por ser incabível na espécie e requestou o seguimento do feito 

com pesquisa de bens por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud.

Com efeito e a teor do que dispõe o art. 914, do Código de Processo Civil, 

no processo de execução o meio adequado para defesa do devedor são 

os embargos à execução, incidente que possui requisitos e procedimento 

diverso ao da peça apresentada pela curadora, e por isso inviável a 

aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Dito isto, deixo de analisar a defesa apresentada pela curadora especial 

às fls. 104/108.

Em prosseguimento, defiro o pedido de bloqueio e constrição de 

valores/créditos pertencentes ao executado e que se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, 

observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa espécie de 

penhora judicial.

Do mesmo modo, defiro a pesquisa de veículos por meio do sistema 

Renajud.

Se frutífera alguma das diligência acima, intime-se a executada. Caso 

contrário, vista à exequente para que dê efetivo impulsionamento ao feito, 

no prazo de 10 dias.

Às providências.

Juína/MT, 20 de fevereiro de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 38707 Nr: 2614-76.2007.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DELFINO NETO, JOSÉ CORREIA DE 

OLIVEIRA NETO, WALMIR ZACAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - OAB:3543-B/MT, 

MARINA COELHO - OAB:3542/B-MT

 Processo nº 2614-76.2007.811.0025 (Cód. 38707)

CREDOR: Município de Juína

 DEVEDOR: Walmir Zacas e outros

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa em 

fase de cumprimento de sentença, no bojo da qual o bloqueio das contas 

bancárias dos devedores por meio do sistema BACENJUD (fls. 934/935 e 

956), contemplou a integralidade da sanção pecuniária exequenda.

Conforme se dessume dos autos, devidamente intimados da penhora de 

fls. 934/935, os executados apresentaram impugnação, que foi 

parcialmente acolhida tão somente para liberar em favor do executado 

Joaquim Delfino Neto os valores bloqueados em sua conta que excederam 

ao débito exequendo. Determinado o prosseguimento do feito em relação 

ao executado Walmir Zacas, a nova tentativa de penhora em suas contas 

bancárias restou frutífera, razão porque foi devidamente intimado do ato, 

porém, quedou-se inerte, dando integral cumprimento a obrigação 

exequenda.

 Nesses moldes, diante da satisfação da obrigação pelos devedores, 

JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Expeça-se alvará em favor do exequente para levantamento dos valores 

bloqueados às fls. 934/935 e 956.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juína/MT, 16 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 92501 Nr: 580-21.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO FERREIRA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA, BANCO 

SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Voltando os olhos para o caderno probatório, constata-se, com facilidade, 

que a premissa em que se funda o exequente para concluir que a 

execução não foi saldada é equivocada, e isso porque, conforme constou 

da decisão de fls. 192/193, a multa do art. 523, § 1º e os honorários da 

fase executória somente incidiam sobre o valor remanescente do crédito, 

isto é, a diferença entre o que foi depositado espontaneamente por um 

dos devedores, e o montante apontado como devido 

inicialmente.Transformando isso em números: do valor total devido, ou 

seja, R$ 10.000,00 da condenação principal, R$ 3.000,00 de honorários e 

mais o reembolso das custas, devidamente atualizados até a data do 

primeiro depósito, é que caberia a quantificação do montante 

remanescente, a incidência da multa e dos honorários e não o modo 

decotado (e por isso, obviamente, exponenciado) do cômputo feito pelo 

credor, que da forma como apresentou seu crédito fez incidir o cálculo da 

multa sobre o principal, sobre a sucumbência e sobre as custas, 

individuadamente, o que, por óbvio, maximiza o valor da dívida, em 

muito.Assim, determino que o credor refaça os cálculos de liquidação, nos 

moldes do que foi aqui determinado, e havendo demonstração de saldo 

remanescente, requeira o que entender de direito.Sem prejuízo disso, 

porque ao menos sobre o valor da obrigação principal (R$ 17.600,81 – fls. 

191) não parece existir controvérsia, determino a liberação por alvará, 

desse montante unicamente, deixando para após a juntada dos cálculos 

corrigidos, a análise do pedido quanto aos demais valores em 

cobrança.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Juína/MT, 16 de março de 2020.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96798 Nr: 5266-56.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJNS, AGDSS, NNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT

 Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de 

intimação do devedor.Restando negativa a resposta da diligência supra, 

defiro, subsidiariamente e respeitada a sequência aqui definida para os 

atos de constrição, o bloqueio de circulação do veículo registrados em 

nome do devedor nos órgãos de trânsito (fls. 88).Sem prejuízo, porque a 

execução se trata, conforme a própria causídica, de verba honorária, 

evidente que sobre ela incide a regra de prescrição intercorrente fixada 

no art. 921 do NCPC, razão pela qual deve a credora indicar quais causas 

de suspensão/interrupção/impedimento da marcha prescricional ocorreram 

na hipotese, no prazo de 15 dias, destacando-se, desde já, que na esteira 

do que entendeu o STJ na fixação dos Temas 566 a 571 e no IAC n. 01, 

somente a citação válida do executado e a constrição efetiva de 

patrimônio servem de marco interruptivo da marcha prescricional nas 
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execuções.Publique-se. Intimem-se.Providências necessárias. Juína/MT, 

16 de março de 2020.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43843 Nr: 2953-98.2008.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO CARIOCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, BLAIRO 

BORGES MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYSLAINNE ALYNNEE DE 

CARVALHO FIGUEIRA - Estagiária - OAB:9043-E/MT, NIRLEI DE 

FÁTIMA FRANCO - OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2953-98.2008.811.0025 – Código 43843

Exequente: Leandro Carioca

Executado: Estado de Mato Grosso

VISTOS,

 Refeitos pelo exequente os cálculos de liquidação, nos moldes que restou 

decidido no agravo de instrumento manejado pelo executado, cuja decisão 

está colacionada às fls. 266/268, determino a intimação da Fazenda 

Pública para, querendo, impugnar, no prazo legal (art. 535, CPC).

 Havendo concordância do devedor, homologo, desde já, os cálculos 

apresentados pelo credor, devendo o feito, na sequência, ser 

encaminhado ao Cartório Distribuidor e Contador para elaboração de 

liquidação, em observância ao disposto nos Provimentos n. 11/2017-CM e 

06/2020-CM.

Feitos os cálculos, expeça-se um ofício requisitório ao Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, para pagamento do crédito principal, observando-se o 

procedimento determinado na Portaria n. 528/2019/GAB, da Presidência do 

TJMT e outro para verba de sucumbência, nos termos no art. 535, do CPC.

Às providências.

Juína, 13 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 46363 Nr: 400-44.2009.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDES SOARES SANGUEBSCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/O

 Processo nº 400-44.2009.811.0025 – Código 46363

Requerente: Luiz Fernandes Soares Sanguebsche

Requerido: Município de Castanheira

VISTOS,

 De proêmio, em estrita observância ao que restou decidido no IRDR n. 

85560/2016, a competência para processamento da liquidação do decisum 

exequendo é do Juizado Especial da Fazenda Pública, a qual, por ser de 

índole absoluta, deve, sem sombra de dúvidas, ser reconhecida de ofício, 

a fim de que as demais fases procedimentais se realizem no juízo 

competente.

Isto posto, reconheço a incompetência absoluta deste juízo para continuar 

processando o feito e declino a competência ao Juizado Especial Cível da 

Comarca de Juína atuando na condição de Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos do art. 1º da Resolução n. 004/2014/TP c.c. art. 2º, 

§4º, da Lei Federal n. 12.153/2009.

 Promovam-se as anotações necessárias redistribuindo os autos ao juízo 

declinado.

Intimem-se.

Às providências.

Juína, 13 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96302 Nr: 4697-55.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO PISSINI E MARQUESINI – SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂNDIDO SIMIONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, Sandro Pissini Espinola - OAB:198.040-A/SP, 

WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:OAB/MT 22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4697-55.2013.811.0025 (Cod. 96302)

Exequente: Ativos S/A – Securitizadora de Créditos Financeiros

 Executado: Cândido Simionatto

V I S T O S,

 Apresentada planilha de cálculos atualizada, pela alegada cessionária 

dos créditos postos em execução pelo Banco do Brasil S/A, e silente o 

devedor mesmo intimado para se manifestar sobre os cálculos e, 

querendo, efetuar o pagamento voluntário da dívida evitando a incidência 

da multa, requereu a exequente a averbação da penhora sobre o bem 

dado em hipoteca no negócio jurídico que ensejou a formação do título 

exequendo.

De saída, é preciso aferir a legitimidade da credora, que apesar de 

anunciar a cessão de crédito supostamente entabulada por instrumento 

particular, não trouxe aos autos prova de tal negócio jurídico, e isso 

impede que se prossiga o feito, sem que haja prova eficaz da condição do 

terceiro de cessionário do crédito em cobrança, ex vi do art. 778, §1º, II, 

do NCPC.

Desse modo, intime-se a alegada cessionária do crédito a comprovar sua 

legitimação processual, no prazo impostergável de 5 dias, porque já de há 

muitos anos tramita a execução sem a comprovação da condição de 

cessionária que deveria ter vindo aos autos desde a primeira 

manifestação da parte nos autos.

Se demonstrada a legitimidade da suposta credora, conclusos para 

análise do pedido de penhora do bem hipotecado; ausente tal prova, 

venham para extinção por ilegitimidade ativa e desídia do credor original.

Às providências.

Juína (MT), 16 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99988 Nr: 1321-27.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRITADEIRA LOPES LTDA., EDGAR LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Não se pode corrigir o débito todo e depois realizar abatimento do valor 

pago e tampouco se pode usar a diferença encontrada dessa primeira 

operação, calculada com índices errados e juros acima do deferido, para 

somente depois atualizar o saldo de forma correta.Repita-se: a correção é 

do valor de origem e enquanto isso não for respeitado, a execução não 

pode prosseguir, assim como não se validam cálculos de índices 

aleatórios (a variação da poupança não é de 0,5% ao mês linearmente nos 

últimos 4 anos e meio), devendo a exequente refazer de modo correto os 

cálculos exequendos, promover de modo correto os abatimentos dos 

valores percebidos, tudo isso no prazo de 15 dias, pena de presunção de 

desinteresse pela ausência de impulso eficiente à execução.Intimem-se as 

partes.Às providências.Juína (MT), 16 de março de 2.020. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 514 Nr: 16-14.1991.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PEÇAS JUÍNA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECI SIQUEIRA MORAES - 

OAB:2471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Processo nº: 16-14.1991.811.0025 (Código nº: 514)

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Comércio de Peças Juína Ltda.

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Cuida-se de execução fiscal aviada para cobrança de débito tributário 

inscrito em Dívida Ativa (CDA nº 164/90-9), que tramita há quase três 

décadas, sem ter encontrado seu desiderato, porque é flagrante a 

dificuldade na localização do paradeiro da devedora e de seus bens, 

mesmo requeridas e formuladas diversas e distintas diligências nesse 

sentido.

Antevendo a possibilidade de reconhecimento da causa de extinção do 

crédito tributário prevista no art. 156, V do CTN, e forte na exegese 

sufragada pela Corte Cidadã quando do julgamento do Recurso Especial n. 

1.340.553/RS, que definiu as teses jurisprudenciais com efeitos de 

repercussão geral para os nominados Temas 566 a 571/STJ, 

determinou-se a manifestação da Fazenda Pública sobre a possível 

ocorrência da prescrição intercorrente na hipótese, tendo a credora 

peticionado nos autos (fls. 140/142) afirmando que sequer iniciou-se a 

contagem do prazo prescricional, porque, após a citação válida, a marcha 

prescricional somente teria início após a efetiva ciência da Fazenda 

Pública sobre a não localização de bens do devedor, e a posterior 

remessa dos autos ao arquivo provisório, suspendendo a marcha 

processual pelo lapso de um ano, e daí sim, haveria a contagem do 

quinquênio prescricional se persistente a situação de inercia na excussão 

patrimonial do devedor, o que, no caso em riste, nem sequer teve início, já 

que o pedido de constrição de ativos financeiros não foi sequer 

apreciado.

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

O folhear dos autos demonstra ser inafastável a conclusão de que o 

crédito tributário posto à execução desde o longínquo ano de 1991 

acha-se irremediavelmente fulminado pela prescrição intercorrente a qual 

alude o art. 40, §4º da Lei n. 6.830/80, sendo absolutamente equivocada e 

desarrazoada a tese credora de que a marcha prescricional nem sequer 

se iniciou, mesmo estando o feito a tramitar por alarmantes 29 anos.

De saída é bom salientar que a relação processual foi devidamente 

formada, pela citação editalícia havida às fls. 18, ainda nos idos de agosto 

de 1992, ou seja, há quase 28 anos e de lá para cá nunca mais houve 

causa de suspensão ou interrupção da marcha prescricional, porque não 

consegue a Fazenda identificar bens pertencentes ao patrimônio da 

executada que pudessem satisfazer o crédito em cobrança.

Aliás, ao se compulsar com mais atenção os autos, constata-se que às fl. 

31 e 33, quando constatada a primeira hipótese de paralisação da marcha 

processual (ausência de bens da devedora para garantir a execução), foi 

determinada, por duas vezes, a remessa dos autos ao arquivo provisório, 

a primeira em 1999 e a segunda no ano de 2002 e o quadro executório 

nunca se modificou, porque todas as diligências de pesquisas de bens do 

executado resultaram infrutíferas.

Em um breve escorço histórico dos fatos processuais: ajuizada a 

execução fiscal em dezembro de 1991, a executada não foi localizada 

(fls. 12/13) e requereu-se sua citação editalícia, que foi deferida e se 

perfectibilizou em novembro de 1992 (fls. 18), e de lá em diante, duas 

vezes determinada a remessa dos autos ao arquivo provisório, a primeira 

providencia estatal foi de pedir a flexibilização do sigilo fiscal da 

executada, para que se pudesse acessar os dados da DIRPJ referente ao 

ano/base anterior ao dos pedidos (1994 e 2002); esse marasmo 

processual (porque nunca nada se localizou em tais diligências) perdurou 

até julho de 2002, quando o credor indicou um imóvel urbano à penhora, o 

que se aperfeiçoou em junho do ano seguinte, conforme mandado de fls. 

65/66.

Eis a primeira inflexão: da citação editalícia à constrição do bem imóvel, 

foram 10 anos e meio de inefetividade processual.

Acontece que o imóvel apontado pela Fazenda como garantidor da 

execução pertencia a terceiros, o que foi reconhecido na decisão que 

resolveu a ação incidental de embargos de terceiro de cod. 759/2004 (fls. 

93/98), e dessa data (julho de 2008) ficou o processo sem qualquer 

andamento até maio de 2016, quando a credora requereu mais uma de 

suas três tentativas de bloqueio de valores da conta do executado (fls. 

90; 115/116 e 130/131).

Frise-se: ainda que se queira ignorar uma década de inação processual, 

realizada a penhora de bens de terceiro, demorou-se mais 8 anos para 

que houvesse pedido de diligência para constrição patrimonial do devedor.

Registre-se, ainda, que nesse interim, foi tentada a pesquisa de veículos, 

via sistema Renajud (fls. 119/120) e requereu-se a decretação de 

indisponibilidade de bens da devedora (fl. 135), e, insista-se, não ocorreu 

constrição de bens em momento algum da tramitação processual.

Dito dessa forma, escancara-se a irrazoabilidade da tese da exequente, 

segundo quem, numa interpretação absolutamente equivocada do art. 40 

da LEF e dos Temas 566 a 571 da jurisprudência em tese do STJ, o prazo 

de prescrição intercorrente somente se iniciaria da última tentativa do 

credor de constrição de bens do devedor, independente de quanto tempo 

a execução esteja em tramitação.

Em resumo: estabelece o § 4º do art. 40 da Lei n. 6.830/80 que, se após a 

determinação de arquivamento do feito (dos 180 dias que a Lei prevê de 

suspensão da prescrição), decorrer o lapso prescricional sem qualquer 

medida para evitar tal ocorrência, deve o juízo reconhecer, de ofício, a 

prescrição intercorrente, o que é a hipótese dos autos, uma vez que, 

repita-se, a execução foi proposta em 1991 e já ocorreram pelo menos 3 

lapsos quinquenais sem qualquer fato impeditivo ou interruptivo da marcha 

prescricional.

Colocando a questão em termos definitivos, decidiu a Corte Cidadã que:

(i) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução;

 No caso em tela, relembre-se, a ciência da Fazenda Pública sobre a não 

localização de bens do devedor data de novembro de 1992, ou seja, há 

mais de 28 anos, e no curso desse período, por pelo menos duas vezes, 

houve remessa efetiva dos autos ao arquivo, cientificação da credora de 

tal fato e mesmo assim a execução não encontrou seu desiderato;

(ii) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal 

para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução; (c) havendo ou não 

petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2°, 3° e 4° da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de oficio, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato;

 Na esteira do entendimento sufragado na Corte Cidadã, o prazo de 

contagem da prescrição intercorrente – muito ao reverso do que 

interpretou a Fazenda Pública – se inicia de forma automática e 

independentemente da remessa dos autos ao arquivo provisório ou da 

declaração de suspensão da execução, e isso, no caso presente significa 

dizer que a marcha prescricional se iniciou um ano depois da frustração 

da pesquisa de bens, requerida em 1999 e repetida em 2002; ou um ano 

depois que a penhora do imóvel indicado à constrição foi reconhecido por 

sentença como pertencente a terceiro (meados de 2008). Em qualquer 

uma das hipóteses, o quinquênio já se esvaiu há muitos anos.

Diante de tais constatações e porque, insista-se para que a exequente 

alcance a compreensão necessária, segundo os Temas 568 e 569 da 

jurisprudência em teses do STJ, o prazo de suspensão da contagem da 

prescrição é anual e dispara automaticamente, a partir da ciência de 

inexistência de bens ou de desconhecimento do paradeiro do devedor 

fiscal, e somente se interrompe com a citação válida (ainda que por edital) 

ou efetiva constrição de bens do devedor, não bastando para tal o mero 

peticionamento em juízo, não tendo havido, em quase três décadas de 

tramitação processual qualquer outro marco interruptivo/suspensivo da 

execução senão a citação editalícia da ré, o reconhecimento da 
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prescrição intercorrente é medida impositiva.

Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e JULGO 

EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 487, inciso 

II, do CPC e do art. 156, inciso V, do CTN.

Ante a dicção do art. 26 da LEF, sem custas processuais e honorários 

advocatícios na hipótese.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo e, 

transitada em julgado, arquive-se definitivamente.

Às providências.

Juína/MT, 12 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 3432 Nr: 574-05.1999.811.0025

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR ROQUE DAL PIVA, SÉRGIO JOSÉ 

SELHORST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 Autos nº: 574-05.1999.811.0025 (Cód. 3432)

CREDOR: Banco do Brasil S/A

DEVEDOR: Altamir Roque Dal Piva e outro

VISTOS.

Tendo o exequente manifestado concordância com a proposta formulada 

por terceiro interessado de compra direta do imóvel por valor inferior ao do 

mínimo fixado para venda em leilão judicial, nos termos do art. 895 do 

NCPC, sendo atendida a exigência legal (sinal de pelo menos 25% do total 

do lance, demais parcelas em até 30 meses) – fls. 329/330-v, ACOLHO a 

modalidade de venda judicial, constituindo hipoteca judicial sobre o bem, 

que deverá ser averbada na matrícula imobiliárias (art. 895, § 1º do 

CPC/15) e fixando multa de 10% sobre o saldo inadimplido.

Intime-se a arrematante a depositar o valor da entrada, no prazo de 5 dias, 

e, empós, expeça-se o auto de arrematação correspondente, 

inscrevendo-se a hipoteca judiciária no CRI competente.

Depois, intime-se o exequente a apresentar planilha de cálculos 

atualizada, já com o abatimento do valor da arrematação.

Ciência à leiloeira, inclusive para que ateste o recebimento da comissão 

arbitrada.

Às providências.

Juína/MT, 16 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 31969 Nr: 673-28.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRETTO & PRETTO LTDA, VALDIR PRETTO, 

JANDIR PRETTO, ZILDA PRETTO, LORENA PRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:OAB/MT 3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Processo nº: 673-28.2006.811.0025 (Código nº: 31969)Exequente: 

Petrobrás Distribuidora S/AExecutados: Pretto & Pretto Ltda. e OutrosV I S 

T O S,Compulsando os autos, verifica-se que após mais de 10 anos do 

acordo entabulado nos autos (fls. 165/179), e mesmo havendo previsão 

expressa na avença (cláusula 3.4) de que havendo inadimplemento de 1 

parcela contratual, haveria vencimento antecipado de todas as demais e 

incidência de juros de mora e multa, sem que durante todos esses anos 

houvesse qualquer denúncia de não pagamento, peticiona a credora 

afirmando que a dívida toda está antecipada e pretendendo o cumprimento 

da sentença homologatória da composição, o que, obviamente, 

desrespeita os termos do acordo e os parâmetros definidos no art. 524, I a 

VII, do CPC, quanto aos requisitos da petição de cumprimento de sentença, 

quais sejam:Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído 

com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição 

conter:I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o;II 

- o índice de correção monetária adotado;III - os juros aplicados e as 

respectivas taxas;IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da 

correção monetária utilizados;V - a periodicidade da capitalização dos 

juros, se for o caso;VI - especificação dos eventuais descontos 

obrigatórios realizados;VII - indicação dos bens passíveis de penhora, 

sempre que possível.Salta aos olhos que ou estão prescritas as 

prestações vencidas e não denunciadas no prazo, ou houve recebimento 

parcial da dívida e os cálculos precisam conter esses pagamentos 

realizados ao longo do tempo de duração da suspensão do feito pela 

transação ajustada.Se esclarecida essa questão, promova-se a 

conversão da ação ordinária em cumprimento de sentença.Cumpridas as 

determinações anteriores, tornem os autos conclusos para 

deliberações.Providências necessárias.Juína (MT), 16 de março de 2020. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90517 Nr: 4852-92.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO RODRIGO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:OAB/MT 905-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Determino, ainda, a negativação via SERASAJUD da dívida aqui em 

cobrança.Noutro passo, considerando o entendimento firmado pelo 

Superior Tribunal de Justiça no julgamento do IAC n. 01/STJ, de que a ideia 

de prescrição intercorrente sempre esteve presente no ordenamento 

jurídico processual, porque é corolário lógico do princípio da estabilidade 

das relações jurídicas, e, sendo assim, porque a execução se iniciou 

antes da vigência do CPC/2015, as regras de prescrição são aquelas 

definidas no julgamento suso mencionado, isto é:“1.1Incide a prescrição 

intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior 

ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação 

extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo 

inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do 

prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do 

transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 

6.830/80).1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência 

apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na 

data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se 

pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo 

prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação 

irretroativa da norma processual)”. (STJ, Incidente de Assunção de 

Competência n. 01, Relator: Min. Marco Aurélio Belizze).Deste modo, 

determino a intimação do credor a se manifestar sobre a prescrição 

intercorrente a partir desses critérios definidos na jurisprudência 

vinculante da Corte Cidadã, retornando os autos, ao depois, para análise 

do cabimento de extinção do crédito pela prescrição ou prosseguimento 

da lide.Às providências.Juína, 13 de março de 2020.FABIO PETENGILLJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 16335 Nr: 1512-58.2003.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

IGOR MATEUS DE SOUZA, LUCIMONE DE SOUZA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO HUBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 2004/653 – Código 16335
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Requerente: Igor Mateus de Souza repres. Lucimone de Souza Rocha

Requerido: Adriano Hubner

V I S T O S,

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos formulado pelo autor às fls. 

78/79.

Intime-se e após aguarde-se em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

se nada for requerido, torne o feito ao arquivo com as baixas de praxe.

Às providências.

Juína/MT, 16 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93407 Nr: 1538-07.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA DA CONCEIÇÃO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 Processo nº: 1538-07.2013.811.0025 Código nº: 93407

Exequente: Município de Juína – Estado de Mato Grosso

Executado: Tereza da Conceição Nunes

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes ao executado e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

 Em sendo infrutífera a tentativa de penhora, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 15 dias, e que, desde já, advertido 

sobre a dicção do entendimento jurisprudencial sufragado nos temas 566 

a 571 do STJ, acerca da suspensão e da interrupção da marcha 

prescricional, fl. 39.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 16 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95181 Nr: 3435-70.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARIANE AGOSTINETTO - 

OAB:OAB/MT 20.322/O

 Processo nº: 3435-70.2013.811.0025 Código nº: 95181

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Reginaldo Rodrigues dos Santos

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes ao executado e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Intime-se o exequente para apresentar o cálculo atualizado do débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Apresentado o cálculo, tornem os autos conclusos para o cumprimento 

da medida.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor. Em sendo infrutífera a tentativa de penhora, intime-se o 

credor para que requeira o que de direito, no prazo de 15 dias, e advirto 

que segundo a dicção do entendimento jurisprudencial sufragado nos 

temas 566 a 571 do STJ, a interrupção de contagem dos prazos deferidos 

no artigo 40 § 2° da LEF e de transcurso de prescrição intercorrente, não 

depende de pronunciamento judicial, contando-se automaticamente a 

ciência de inexistência de bens ou de desconhecimento do paradeiro do 

devedor fiscal, e somente se interrompe com a citação válida a efetiva 

constrição de bens do devedor, que fica expressamente ressalvado para 

eventual declaração de extinção de ação em trâmite.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 16 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104170 Nr: 4533-56.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCO FERNANDO RODRIGUES KOIKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 Processo nº: 4533-56.2014.811.0025 Código nº: 104170

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executado: Glauco Fernando Rodrigues Koike

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes ao executado e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a tentativa de penhora, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 15 dias, e advirto que segundo a 

dicção do entendimento jurisprudencial sufragado nos temas 566 a 571 do 

STJ, a interrupção de contagem dos prazos deferidos no artigo 40 § 2° da 

LEF e de transcurso de prescrição intercorrente, não depende de 

pronunciamento judicial, contando-se automaticamente a ciência de 

inexistência de bens ou de desconhecimento do paradeiro do devedor 

fiscal, e somente se interrompe com a citação válida a efetiva constrição 

de bens do devedor, que fica expressamente ressalvado para eventual 

declaração de extinção de ação em trâmite.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 16 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101494 Nr: 2488-79.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO ULINGER SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Processo n. 2488-79.2014.811.0025 – Código 101494

Exequente: Hilones Nepomuceno

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 584 de 975



Executado: Município de Juína

 V I S T O S,

Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença que tem por 

finalidade a excussão da verba sucumbencial arbitrada em favor da 

causídica que atuou em prol dos interesses do autor e, na qual aportou 

manifestação do executado informando que efetuou o pagamento da 

requisição de pequeno valor, acostando ao feito guia de depósito judicial 

no valor de R$ 2.554,14 (fls. 150).

Noutro passo, a credora postulou o levantamento dos valores depositados 

em juízo.

Deste modo, adimplida a obrigação pelo devedor, a extinção do feito é 

medida impositiva.

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o processo com julgamento do mérito, o que faço com arrimo nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará em favor da credora para levantamento do valor 

depositado nos autos, transferindo-se o crédito para a conta bancária 

indicada à fl..169.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Às providências.

Juína/MT, 16 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000938-27.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. R. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO(A))

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. P. B. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

L. G. R. S. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000938-27.2017.8.11.0025 

AUTOR(A): R. V. R. B. REU: RAFAEL DE PAULO BATISTA CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA VISTOS. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença 

objetando a excussão das três ultimas prestações alimentares fixadas na 

presente lide, sob o rito da prisão civil. INTIME-SE o devedor para que, em 

3 (três) dias, pague o débito alimentar, referente os três últimos meses e 

as que se vencerem no curso da lide, justifique sua impossibilidade de 

fazê-lo ou comprove que já tenha efetuado o pagamento, sob pena de 

prisão civil até a integral quitação do débito, ou por até três meses, 

conforme disposto no artigo 528, §3º, do NCPC, podendo o Sr. Oficial de 

Justiça proceder nos termos do §2º do artigo 212 do CPC. Caso o devedor 

não promova o pagamento do débito, defiro, desde já, remessa aos 

órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA de certidão comprobatória 

da dívida objeto do presente processo. OFICIE-SE à empresa ROHDEN 

INDÚSTRIA LIGNEA LTDA., localizada na Rua Samuel Rohden, nº 350, 

município de Juruena/MT, para que proceda o desconto do valor 

correspondente a 30% dos rendimentos líquidos do devedor, promovendo 

o deposito direto na conta bancária da genitora da infante: LARISSA 

GRAZIELLE ROCHA SILVA - CPF nº.052.160.371-44, CONTA POUPANÇA 

nº.1082110524-8, Agência nº.0100, Banco nº.748 – SICREDI, bem como 

para informe os rendimentos atualizados do executado desde o mês 

07/2019, no prazo de 05 dias, sob pena de incorrer às penas do crime de 

desobediência. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Por fim, 

registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo está 

tramitando em fase de cumprimento de sentença. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001305-51.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERINALDO AUGOSTINHO DE SENA (EXECUTADO)

VALDIR OSTETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001305-51.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT EXECUTADO: ERINALDO 

AUGOSTINHO DE SENA, VALDIR OSTETTI VISTOS. Cuida-se de ação de 

execução de título extrajudicial no bojo da qual o exequente informou que 

o devedor liquidou extrajudicialmente o contrato em litígio (Id. 27995942). 

Nesses moldes, ante ao adimplemento do débito perseguido, a extinção do 

feito é medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o 

que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Custas pelo devedor. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as devidas anotações, comunicações e baixas 

necessárias no cartório distribuidor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001084-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR KOPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001084-68.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: VALDEMAR KOPP 

VISTOS. Trata-se de ação de busca e apreensão em fase de cumprimento 

de sentença. Conforme se dessume dos autos, a parte devedora quitou 

integralmente o débito exequendo e o credor requereu o levantamento dos 

valores depositados em juízo por meio de alvará judicial. Por tais razões, 

ante ao adimplemento do débito perseguido, a extinção do feito é medida 

impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço 

com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do credor para levantamento 

do valor depositado no Id. 28365038, na forma requerida na petição de Id. 

29382500. Após o trânsito em julgado, recolhidas eventuais custas 

remanescentes, arquivem-se os autos, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001087-52.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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S. R. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar as contrarrazões a recurso de apelação. JUÍNA, 17 de 

Março de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000388-61.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA AQUINO PERES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca certidão de id nº 30436849. JUÍNA, 17 de Março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001633-10.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VISMAR ALVES COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA VAZ RAMOS OAB - MT25849/O (ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 30437460, requerendo o que 

entender de direito. JUÍNA, 17 de Março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000896-07.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO DATSCH (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 30439449, requerendo o que 

entender de direito. JUÍNA, 17 de Março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000718-58.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ATRATIVA ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT10579-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA OAB - MT19662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação a contestação. JUÍNA, 17 de Março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001743-09.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE PIRES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVI-JUINA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação a contestação de id nº 27332544. JUÍNA, 17 de 

Março de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho 

Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141841 Nr: 4686-50.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAG, CG, CDJ, CTDJ-M, PEASDT, 

PASDLDCEDAID, MGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BERLEZI 

COIMBRA - OAB:27827

 (...) "Posto isso, DETERMINO o desacolhimento do infante Silas Francelino 

Gonçalves Chelere e revogo a guarda provisória concedida à Miriam 

Gonçalves Ferreira, CONCEDENDO-A a Sebastiana Brum, tia materna da 

criança (...)"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151747 Nr: 813-71.2020.811.0025

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDMG, AJRN, JCRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACRN, C-J, PEASDT, ASDMDJ, CTDJ, 

PEASDLDC, DDLDCEDAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGO DA SILVA 

- OAB:25225/O

 Considerando que aportou nos autos Procuração para o advogado da 

parte requerida, e considerando ainda que dentre os poderes esta 

receber citação, promovo a citação/ Intimação da parte requerida, para 

que responda a ação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118773 Nr: 703-14.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 
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ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MOREIRA, JOÃO ANTUNES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para que se manifeste acerca do Ofício de 

fls.006/2020/25° Ciretran, no prazo de 05 (cinco) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000971-46.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR FERREIRA CRUZ (AUTOR(A))

ELZA HONORIO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUEIROZ & SANTOS LTDA (REU)

ELISALDO MONTEIRO VELOSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1000971-46.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 13.926,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

BALTAZAR FERREIRA CRUZ Endereço: RUA SÃO TOMÉ, 30, MODULO 05, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 Nome: ELZA HONORIO FERREIRA Endereço: 

RUA SÃO TOMÉ, 30, MODULO 05, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ELISALDO MONTEIRO VELOSO Endereço: av londrina, 

s/n, MODULO 05, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 Nome: QUEIROZ & 

SANTOS LTDA Endereço: centro, s/n, av mato grosso, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Usucapião de imóvel no Eixo Comercial 3, Q51 e L14, 

na Av. Jaime Proni, nº 414, situada no município de Juína/MT, que 

BALTAZAR FERREIRA CRUZ e ELZA HONORIO BARBOSA movem em 

face de ELIZALDO MONTEIRO VELOSO e MARLUCIO ALVES DE QUEIROZ, 

representante da empresa QUEIROZ E SANTOS LTDA – ME DECISÃO: 

Vistos, etc. O requerente, em atenção à determinação anterior, promoveu 

a emenda da petição inicial nos seguintes termos: - indicou como 

confinante o Sr. Agnaldo José da Silva; - indicou que o requerido Marlucio 

Alves de Queiroz é inscrito no CPF sob n. 033.131.401-06; - apresentou 

cópia da procuração a que faz referência o substabelecimento de Id n. 

20508396. Assim, diante da emenda, recebo a exordial, defiro os 

benefícios da justiça gratuita aos requerentes (CPC/2015, art. 98 c/c art. 

99, § 3º) e, no mais, determino: 1. Citem-se os requeridos pessoalmente 

nos seguintes endereços: 1.1) a pessoa jurídica requerida QUEIROZ E 

SANTOS LTDA – ME, na pessoa do seu representante legal, Sr. Marlucio 

Alves de Queiroz, no endereço Rua Recife, Quadra 18, Lote 07, Casa 1, 

s/n, Bairro Vale das Goiabeiras, município de Inhumas/GO, CEP 75400-000, 

obtido mediante consulta ao sistema de informações ao Poder Judiciário 

(INFOJUD), conforme extrato anexo; 1.2) o requerido ELISALDO 

MONTEIRO VELOSO no endereço Quadra 210, Sul AL 03 Lote 14, s/n, 

apartamento 02, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP 77020-598, obtido 

mediante consulta ao sistema de informações ao Poder Judiciário 

(INFOJUD), conforme extrato anexo. 2. Cite(m)-se, pessoalmente, o(s) 

confinante(s) indicado(s) - Agnaldo José da Silva -, nos termos do art. 

246, § 3º, NCPC; 3. Citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos (art. 259, incisos I e III, 

do NCPC), para, querendo, contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na 

petição inicial. 4. Cientifique-se, por carta, os representantes da Fazenda 

Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para 

que manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, eventual interesse na 

causa, conforme aplicação analógica do artigo 216-A, § 3º, Lei 6.015/73 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 5. Após, dê-se vista ao 

Ministério Público (art. 178, NCPC). Às providências. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS 

BODSTEIN VILLACA FILHO, digitei. JUÍNA, 17 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Franklin J. Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002012-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APRIGIO RIBEIRO NETO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1002012-82.2018.8.11.0025 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto 

Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: APRIGIO RIBEIRO NETO Endereço: AV. JOÃO BRASIL, 

682, CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 
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EXECUÇÃO FISCAL de débitos oriundos de IPTU - CDA nº 50 - DATA da 

CDA: 23/11/2016 - Valor: 410,28 (quatrocentos e dez reais e vinte e oito 

centavos) DECISÃO: Vistos, etc. 1. Recebo a exordial eis que preenchidos 

os requisitos legais previstos no art. 6º da Lei n. 6.830/1980 c/c art. 319 

do Novo Código de Processo Civil. 2. Cite-se o devedor, conforme 

requerido na inicial, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 3. Para as hipóteses 

de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. 4. Na hipótese da citação pessoal 

restar frustrada, independentemente de nova manifestação da Exequente 

e de nova conclusão ao Gabinete, determino, como expressamente 

autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[1], a citação por edital do 

devedor. Consigno que o Edital de Citação deverá ser expedido com as 

informações necessárias previstas no inciso IV[2] do mesmo artigo 8º e 

com o prazo de 30 dias. 5. Decorrido o prazo da citação, se o devedor 

não efetuar o pagamento do débito, nem constituir advogado, proceda-se 

à nomeação de curador especial, o que pode ser feito diretamente pela 

Secretaria, nos termos do art. 72, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil. 6. Decorrido o prazo sem o pagamento do débito, intime-se a 

exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar cálculo atualizado do 

crédito e requerer as medidas constritivas que entender necessárias, sob 

pena arquivamento provisório (art. 2º, alínea “a” do Provimento n. 10/2007 

– CGJ). 7. Desde já, consigno que em virtude do volume de execuções 

fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro 

funcional e, ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 

do CPC[3], aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º da 

LEF[4], não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se 

encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à 

própria Exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual 

contido no artigo 828 do CPC. Ressalto, ainda, que a expedição de ofícios 

com este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS)[5]. 8. Oportunamente, advirto a Exequente de que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. 9. Em caso de inércia da Exequente, arquive-se provisoriamente 

o feito até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento. Às providências. 

JUÍNA, 27 de fevereiro de 2019. DAIANE MARILYN VAZ Juiz(a) de Direito. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS 

BODSTEIN VILLACA FILHO, digitei. JUÍNA, 17 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Franklin J. Alves Bastos Gestor Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000146-05.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEYCE MAYANE RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar e comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. 

JUÍNA, 17 de Março de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein 

Villaça Filho Analista Judiciário(a)

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132575 Nr: 4189-70.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERNANDO SULZBACHER, JHONATA 

ANTUNES THEISEN, ZAQUEU PESSOA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA CRISTINE BARBOSA - 

OAB:26.671, EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

Em consulta aos autos noto que as duas mídias contendo os 

interrogatórios do réu Zaqueu Pessoa Roque encontram-se vazias (fl. 314 

e 325), cuja solicitação de substituição dos CD’s formulada pelo Ministério 

Público à f. 407, protocolada no dia 04/03/2020 não foi analisada em razão 

dos autos estarem em carga, primeiro com advogado, em seguida 

novamente com o Ministério Público (certidão de f. 455).

Assim, considerando que a solenidade esta agendada para amanhã 

(17/03/2020), DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público à f. 454. 

Para tanto, REDESIGNO a Sessão do Júri para o dia 14/05/2020, às 9h.

 No mais, DEFIRO o pedido de substituição de testemunhas formulado pelo 

Ministério Público (f. 454), na forma requerida.

Por fim, DETERMINO que o Sr. Gestor providencie a substituição das 

mídias de fl. 314 e 325, devendo entrar em contato com o juízo deprecado 

para que encaminhe os interrogatórios.

INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124158 Nr: 3933-64.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO ZANIOLO, ISAQUES PEDRO DA ROSA, 

VERA LÚCIA DOMINGUES, ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA, 

MAKARTINEY CURITIBA DOS SANTOS, DALVANE SANTANA, DIONI 

BRAZOVSKY DOMICIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL QUINTELLA - 

OAB:9.563/MT
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 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a) PATRICIA SIMIONATTO, para que proceda com a devolução 

dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, 

nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135887 Nr: 479-08.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS, DMN, WRC, EFDS, SDSL, JPECBG, GB, 

OVDS, VRH, JTDB, GRJ, CGC, PRJD, SMDS, FLH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, ANTONIO VALDENIR CALIARE - OAB:13443/MT, 

ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - OAB:20257/B, CAIO FERNANDO 

GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, CARLOS ALEXANDRE GUTERRES - 

OAB:20272/O, CRISTIANO ZANDONÁ - OAB:16.829/MT, EDER DE 

MOURA PAIXÃO MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, FLÁVIO LEMOS GIL 

- OAB:14.933-B/MT, JESSICA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

22.870-O, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/O, RICARDO SALDANHA 

SPINELLI - OAB:OAB/MT 15.204, TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691, Tiago Jose Lispsch - OAB:23383/O, WAGNER 

ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB:13714/MT, WELINTON JOSÉ SERPA 

GIL - OAB:4812/MT

 Intimação do advogado Dr Carlos Alexandre Guterres que os autos sob 

código 150785 encontra-se disponível pelo prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme determinação retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145768 Nr: 2282-89.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MARTINS PEREIRA, SILVANO 

SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:26936/O, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a) CAIO FERNANDO GIANINI LEITE, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133429 Nr: 4725-81.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MARTINS FREISLEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319

 Vistos. Tendo em vista que o advogado não foi intimado para o ato, 

restando assim prejudicado, REDESIGNO a audiência para o dia 

16/07/2020 às 14h30min INTIMEM-SE. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 145414 Nr: 2033-41.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DO NASCIMENTO HENRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Vistos. Diante da certidão aportada aos autos, REDESIGNO a audiência 

para o dia 16/07/2020 às 13h30min. INTIMEM-SE as partes. SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 80715 Nr: 205-88.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALDIMAR FRANCISCO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Vistos,

Diante da petição de f. 193, REVOGO a nomeação feita à f. 135, e 

considerando a ausência de Defensor Público lotado nesta Comarca, 

NOMEIO o Dr. Rafael Gil Silva para atuar como Advogado Dativo.

DEIXO para arbitrar os respectivos honorários dativos no momento da 

prolação da sentença.

INTIME-SE desta nomeação, inclusive, para apresentarem rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência (art. 

422 do CPP).

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104611 Nr: 4805-50.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENAL APARECIDO MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Intimação do (a) Advogado(a) da parte denunciada para, no prazo legal, 

apresentar Alegações Finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000080-88.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1000080-88.2020.8.11.0025 

Exequente: Hilones Nepomuceno Executado: Estado de Mato Grosso V I S 

T O S, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em título judicial 

promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da atuação da 

exequente como defensora dativa nomeada pelo Juízo, em razão da 

ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. Em análise ao autos, 

verifica-se que as certidões de crédito de ID. 28410717 não estão 

assinadas, razão porque determino a intimação da exequente para, no 

prazo de 10 dias, corrigir a irregularidade apontada. Cumprida a 

determinação anterior, intime-se a Fazenda Pública para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC. Não havendo impugnação, homologo, desde já, 

os cálculos apresentados pela exequente. Empós e porque recentemente 

foi divulgada a decisão presidencial exarada na Consulta n. 23/2016 (CIA 

n. 0056041-48.2016) anunciando a proximidade da instalação do módulo 

de cálculos desenvolvido pela Divisão de Precatórios do TJMT, para 

inserção no sistema SRP 2.0, eliminando a necessidade de remessa dos 

autos ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal 

de Justiça para elaboração de cálculos de RPVs e precatórios, determino 

o sobrestamento do feito até a implantação do sistema na Comarca. 

Realizados os cálculos, expeça-se requisição de pagamento, nos termos 

do art. 535, do CPC. Na hipótese de ser apresentada impugnação, 
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tornem-me conclusos para deliberações. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000027-78.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN CESAR CAMPOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR18445-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação de ambas as partes, por intermédio dos(as) advogados(as) 

constituídos(as), para requererem o que entenderem de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, ante o retorno dos autos da instância superior.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000027-78.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN CESAR CAMPOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR18445-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação de ambas as partes, por intermédio dos(as) advogados(as) 

constituídos(as), para requererem o que entenderem de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, ante o retorno dos autos da instância superior.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010309-27.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS NORBERTO CAETANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRUISER LINHAS AEREAS LTDA. - EPP (EXECUTADO)

 

Intimação do Requerido, por intermédio da advogada constituída, para, 

caso queira, requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010240-92.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT6188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010240-92.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: JONAS FERREIRA EXECUTADO: 

CARRASCO & SILVA LTDA - ME PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de 

valores e sequestro de bens numerários, danos morais e antecipação da 

tutela, intentada com a finalidade de materializar os créditos exarados nos 

autos, e que, malgrado o longo tempo de tramitação, não encontrou seu 

desiderato, diante da incapacidade do autor/exequente de indicar bens 

passiveis de constrição, a fim de ultimar o processo expropriatório. Diante 

desse quadro fático, incide, ineroxavelmente, a regra do art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95, segundo a qual: Art. 53. A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. ... § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. No mesmo diapasão, é o entendimento 

jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

PARALISAÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL DO 

EXECUTADO OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS PROCESSUAL. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53 , § 4º DA LEI 9.099 /95. 

FUNDAMENTAÇÃO ADMISSÍVEL. ENUNCIADO 75 - FONAJE. RECURSO 

INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. O art. 53 , 

§ 4º da lei dos juizados especiais dispõe que a ação de execução de título 

extrajudicial será imediatamente extinta quando "não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis". Ii. Não obstante, tratando-se o 

processo de execução de sentença, aplica-se ao caso as mesmas 

disposições do art. 53 , § 4º , da lei 9.099 /95, segundo o que estabelece o 

enunciado nº 75 do fonaje: a hipótese do § 4º, do art. 53, da lei 9.099/95, 

também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao 

exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura 

execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no c 

artório distribuidor. Iii. Ademais, a última parte do § 4º do referido artigo 

dispõe que os documentos que instruem a ação devem ser devolvidos ao 

autor, a fim de que este possa oportunamente acionar o executado, desde 

que possua os meios necessários à localização do devedor. Iv. Há que se 

ressaltar, ainda, que os juizados especiais norteiam-se pelos critérios de 

economia e celeridade processual e, aliado a esse propósito, ao credor 

incumbe promover o regular andamento da execução (tj/df, 

20060110092516acj, relator robson barbosa de azevedo, segunda turma 

recursal dos juizados especiais cíveis e criminais). No intuito de dar 

efetividade às ações de execução, foi editado o Enunciado 76 do FONAJE, 

o qual dispõe: “No processo de execução, esgotados os meios de defesa 

e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do 

exequente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade”. 

Destarte, ante ao reconhecimento expressado pela própria credora, sobre 

o desconhecimento do endereço e de patrimônio da executada, EXTINGO 

A EXECUÇÃO, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

III do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários. Juína-MT, 11 

de março de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína-MT, 11 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001536-10.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DE AGUIAR BIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo n.: 

1001536-10.2019.8.11.0025 Requerente: Adão de Aguiar Biano 

Requerido: Estado de Mato Grosso VISTOS, Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95, aplicável também às ações sujeitas à 

norma especial definida na Lei n. 12.153/2009, que criou e conferiu 

competência ex ratione materiae aos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública. Em síntese, trata-se de mais uma ação declaratória de inexistência 

de relação jurídico-tributária proposta por servidor público estadual em 

face da Administração Pública Estadual, por meio da qual pretende ver 

declarada a ilegalidade da incidência e cobrança de contribuição social 

previdenciária sobre verbas transitórias percebidas pelo exercício 

precário e sazonal de verbas que não se integrarão ao computo da 

aposentação do servidor. De plano, cumpre salientar que ajuizadas duas 

ações distintas (a presente e a de número 100153792.2019.8.11.0025, 

uma discutindo a incidência do tributo sobre o valor percebido a título de 

adicional insalubridade e a outra sobre o adicional noturno), ante a 

evidente similitude de conteúdo e objeto, foi declarada a conexão das 

ações, razão porque os pedidos serão apreciados de uma única vez e 

não de modo segmentado como, estranhamente, pretendeu o autor. Fixada 

essa ideia inicial, salta aos olhos que estamos diante de matéria já 
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sedimentada na jurisprudência das Altas Cortes, com pronunciamento em 

âmbito de repercussão geral, sendo por demais enfadonho e 

desnecessário o debate sobre a incidência do entendimento 

jurisprudencial fixado no Tema 163 da Suprema Corte, porque, por mais 

que se esforçasse em alegar o contrário, não cuidou o Estado de Mato 

Grosso de demonstrar o “distinguishing” que justificaria a superação do 

paradigma decisório fixado na Corte Constitucional. Diz-se que as 

alegações estatais são incapazes de justificar o afastamento do 

entendimento sufragado no Tema 163, porque o único argumento usado 

para afirmar a ausência de similaridade entre a tese jurisprudencializada e 

a hipótese concreta se resume na utilização dos conceitos de 

remuneração e vencimentos, os quais seriam diferentes no âmbito federal 

e no âmbito estadual, o que em nada infirma o entendimento esposado na 

Suprema Corte, de que somente podem sofrer tributação daquelas verbas 

que irão compor o cálculo do benefício futuro e não as recebidas 

transitoriamente, por diversas razões. O motivo disso é fácil de 

compreender: o regime previdenciário no qual se dará a aposentadoria é, 

por natureza, retributivo, e, portanto, atento à ideia de “reservas 

matemáticas” (cálculo atuarial), será ilegítimo tributar parcelas 

remuneratórias que não se incorporam aos benefícios futuros. Se não há 

retribuição no benefício, não pode haver contribuição sobre o salário, sob 

pena de se ferir princípios e dispositivos constitucionais, notadamente os 

artigos 195 e 201 da Constituição Federal. Desta forma, os valores pagos 

referentes ao terço constitucional de férias, adicional noturno, adicional de 

insalubridade, adicional por serviços extraordinários, não se incorporam à 

remuneração para efeitos de base cálculo e pagamento dos proventos da 

aposentadoria do servidor público, não havendo justificativa para, sobre 

tais parcelas, haver a incidência da referida contribuição previdenciária, 

essa é a exegese, esse é o fundamento decisório estabelecido no RE n. 

593.068, que, ao reverso do que pretende o réu, não se diferencia do 

modelo federal, porque, ao fim e ao cabo, não se leva para aposentadoria 

os valores percebidos em razão de situações transitórias/esporádicas 

vividas durante a relação estatutária. E aqui nem se diga que outros tipos 

de benefícios que não a aposentadoria recebem o computo da 

integralidade remuneratória, porque o tributo se destina ao custeio da 

previdência, em seu sentido lato e não vinculado a este ou aquele 

benefício. Pelo exposto, porque confessadamente há tributação sobre o 

total da remuneração, aí incluídos os adicionais noturno e de insalubridade, 

e não demonstrada a hipótese excludente da incidência do tema objeto de 

repercussão obrigatória declarada pela Suprema Corte, evidenciado está 

o direito reclamado pelo autor, de não ser tributado sobre o plexo 

remuneratório, na esteira do que restou sedimentado no Tema n. 163: “Não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade.” (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal 

Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 

21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019) Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão exordial, para declarar a insubsistência da 

cobrança de contribuição previdenciária sobre gratificações temporárias 

percebidas pelo autor, especialmente o adicional noturno e o de 

insalubridade, excluindo tais adicionais da base de cálculo da contribuição 

previdenciária oficial. No que tange ao pedido de restituição do indébito 

tributário, ante a indiscutível diferença entre o regime vigente até a edição 

da Lei Complementar Estadual 560, de 31 de dezembro de 2014, que criou 

a autarquia especial incumbida da gestão do regime próprio de previdência 

dos servidores públicos do estado (MT Prev), e o que se seguiu, 

inexistente o chamamento da pessoa jurídica de direito público, que goza 

de autonomia, orçamentária e finalista, descabe acolher o pedido na 

integralidade, já que a restituição retroage ao quinquênio anterior à 

propositura da ação, somente cabendo ao ente estatal a restituição dos 

montantes compreendidos entre abril de 2014 até janeiro de 2015, não se 

podendo condenar parte que não foi integrante da lide. Em se tratando de 

repetição de indébito previdenciário, a qual possui natureza tributária, os 

juros de mora devem incidir a contar do trânsito em julgado da decisão, 

nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, e Súmula nº 188 do e. 

STJ, no percentual de 1% ao mês, “ ex vi legis ” dos artigos 406 do Código 

Civil e 161, § 1º do CTN. Inaplicabilidade do disposto no art. 1º-F, da Lei nº 

9.494/97. Precedentes do e. STJ. Sem custas nem honorários nessa fase 

procedimental, ex vi do que estabelecem os arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Publicado no PJe. Traslade-se cópia desta decisão para os 

autos apensos (100153792.2019.8.11.0025). Às providências. Juína (MT), 

10 de março de 2.020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010496-74.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. HERREIRA DE ARAUJO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL BERNARDINO DE SENA CONFECCOES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do credor, por intermédio da advogada constituída, para 

manifestação, no prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 147718 Nr: 3658-13.2019.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MANI KAYABI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Consoante já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, o princípio da 

insignificância deve ser analisado em correlação com os postulados da 

fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, no sentido de 

excluir ou afastar a própria tipicidade da conduta, examinada em seu 

caráter material, observando-se, ainda, a presença dos seguintes 

vetores: I- Mínima ofensividade da conduta do agente;II- Ausência total de 

periculosidade social da ação;III- Ínfimo grau de reprovabilidade do 

comportamento; eIV-Inexpressividade da lesão jurídica ocasionada 

(conforme decidido nos autos do HC n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro 

Celso de Mello, DJU 19.4.2004).No caso vertente, não há componentes 

significativos que revelam a considerável reprovabilidade do 

comportamento do réu, a indicar a necessidade da atividade punitiva 

estatal.Ante ao exposto e considerando a fundamentação do pedido feito 

pelo representante do Ministério Público Estadual, DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO do feito ante a atipicidade da conduta, com as cautelas 

de praxe.Ciência ao Parquet.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as baixas necessárias.P.I.C.Juína-MT, 9 de março de 2020.Haline 

TurinoJuíza LeigaV I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 

9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C.Juína-MT, 9 de março de 2020.FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003338-85.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JUMAR APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003338-85.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: JUMAR APARECIDO DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

MIRASSOL D'OESTE Vistos. Os autos vieram conclusos diante das 

manifestações da parte autora em id nº 25961901 em que indicou que 

pretende produzir prova testemunhal e documental. O requerido, por sua 

vez, em ID 25244510, registra que pretende ouvir as testemunhas 

arroladas e depoimento pessoal do autor. Pois bem. Não havendo 
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questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução. A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do 

Código de Processo Civil, FIXO como pontos controvertidos: 1) Houve 

incêndio no imóvel de propriedade do autor? Se houve, a requerida possui 

responsabilidade pelos focos de incêndio ocorrido? Se houve, qual a 

extensão do prejuízo suportado pelo autor? Desta feita, DEFIRO a prova 

testemunhal, pleiteado pela requerente, cujo rol deverá ser apresentado 

em no máximo 15 (quinze) dias antes da solenidade, devendo seu 

advogado informar ou intimar as testemunhas da data, horário e local da 

realização da audiência, salvo exceções legais, sendo o não 

comparecimento. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

15/04/2020 às 13h. De tudo cumprido e certificado, voltem-me os autos 

CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Mirassol 

D’Oeste/MT, 29 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001564-20.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE LEITE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001564-20.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ROSIMEIRE LEITE DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. I - Preenchidos os requisitos do art. 534 

do CPC, RECEBO o pedido de cumprimento de sentença, de modo que se 

INTIME a Fazenda Pública, na pessoa do seu representante judicial, para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos. II - FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor 

da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos 

em observância ao art.23, Lei 8.906/94. III - Se não apresentada 

impugnação ou caso concorde com o cálculo apresentado, 

CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE o 

respectivo precatório, observando-se o disposto no art.100, CF/88, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art.535, § 3o ,NCPC). IV - Se apresentada impugnação, nos 

termos do art.535, NCPC, CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os 

autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 16 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000596-53.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA RAIMUNDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000596-53.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: MARIA REGINA RAIMUNDA DA SILVA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos 

da inicial, visto que o comprovante de residência encontra-se em nome de 

terceiro. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do 

art. 321 do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 16 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000596-53.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA RAIMUNDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000596-53.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: MARIA REGINA RAIMUNDA DA SILVA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos 

da inicial, visto que o comprovante de residência encontra-se em nome de 

terceiro. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do 

art. 321 do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 16 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000596-53.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA RAIMUNDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000596-53.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: MARIA REGINA RAIMUNDA DA SILVA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos 

da inicial, visto que o comprovante de residência encontra-se em nome de 

terceiro. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do 

art. 321 do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 16 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000322-89.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. (REQUERIDO)

A. M. M. L. -. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento 

ao Mandado de Busca e Apreensão, expedido pela MMª Juíza desta 

comarca, onde figura como Polo Passivo - AUTO MECÂNICA MENDES 

LTDA, dirigi-me ao endereço mencionado nos autos, sendo lá, Procedi com 

a APREENSÃO do veículo indicado no Mandado e em seguida com a 

REMOÇÃO e logo após com a entrega do mesmo ao Genitor do 

Requerente o Sr. NIVALDO RIGONI indicado pela Parte Autora e que após 

as formalidades legais dirigi-me ao endereço da representante a Sra. 

GRACIANE CHAVES e Citei-a do inteiro teor do presente mandado e que 

após a leitura do mesmo exarou seu ciente e aceitou a contra fé que lhe 

ofereci, como consta em mandado retro. Sendo assim devolvo o presente 

mandado em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. 

/MT, 16 de março de 2020. REGINALDO PEREIRA FASSALUCI Oficial de 

Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: TELEFONE:
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000388-06.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO DONIZETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000388-06.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: ANGELO DONIZETE DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Vieram-me os autos conclusos 

para análise do pleito de id n.º 30293271, em que a parte autora pugna 

pela intimação do INSS para que altere a data de Início do Benefício, 

alegando que constou a data errada. Pois bem. Analisando o documento 

de id n.º 30293272, de fato o INSS registrou como data de Início do 

Benefício o dia 18/01/2020. Ocorre que, em sentença prolatada por este 

Juízo (id n.º 25023103) foi determinado o restabelecimento do benefício a 

partir da data do requerimento administrativo, qual seja 22/04/2014, 

conforme CNIS do autor (id n.º 18517056). Dito isto, defiro o pedido 

formulado pelo autor e DETERMINO a intimação do INSS para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, corrija a data de Início do Benefício de auxílio doença 

para o dia 22/04/2014, conforme CNIS de id n.º 18517056. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de março de 2020. 

(Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002487-46.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL XAVIER PAIAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1002487-46.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): IZABEL XAVIER PAIAO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Idade 

Rural”, proposta por IZABEL XAVIER PAIAO contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, sob o fundamento de 

que preencheria os requisitos para tanto. Com a inicial vieram os 

documentos de id nº 21904729/21904897. A inicial foi recebida em id nº 

21958495, sendo determinada citação da demandada e indeferida a tutela 

antecipada. Devidamente citada, a demandada apresentou contestação 

em id nº 22097296. Impugnação à contestação apresentada em id nº 

22222549. O feito fora saneado, sendo designada solenidade instrutória 

em id nº 22319908. Em sede de audiência instrutória, foram inquiridas 

duas testemunhas da autora, sendo declarada encerrada a instrução 

processual, com intimação das partes para apresentação das alegações 

finais (id nº 24840552). A despeito de intimadas, ambas as partes 

deixaram transcorrer o prazo sem apresentarem as alegações. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A aposentadoria constitui um dos mais importantes benefícios no 

sistema da previdência, porquanto a instituição de regime próprio de 

previdência pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

obrigatoriamente, devem assegurar a aposentadoria prevista no art. 40, I, 

da CF. Vejamos: Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, 

dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. § 

1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este 

artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos 

valores fixados na forma dos §§ 3º e 17. A Constituição Federal de 1988 

em seu artigo 201, §7º também assegura a cobertura da aposentadoria 

pelo órgão da Previdência Social, reconhecendo o direito daqueles que 

laborarem pelo tempo mínimo necessário conforme estabelecido por lei, 

e/ou idade mínima alcançada. Neste cenário, as regras gerais sobre a 

aposentadoria foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A 

previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: § 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, 

nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) I - trinta e cinco anos de 

contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; (Incluído 

dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) II - sessenta e cinco 

anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido 

em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. 

(Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) § 8º Os 

requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos 

em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de 

efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no 

ensino fundamental e médio. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 20, de 1998) § 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a 

contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e 

na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes 

de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios 

estabelecidos em lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998)” A Lei 8.213/91 prevê, para a concessão do benefício de 

aposentadoria rural por idade, o preenchimento dos seguintes requisitos, 

in verbis: “a) a idade completa de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se 

homem (art. 48, § 1º); b) a comprovação do exercício da atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício (art. 48, § 2º, c/c 143); e c) a condição de empregado 

prestador de serviço de natureza rural à empresa, em caráter não 

eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como 

diretor empregado (art. 11, I, a), ou de trabalhador autônomo rural (art. 11, 

V, ‘g’), trabalhador avulso rural (art. 11, VI) ou de segurado especial (art. 

11, VII)[1].” Com efeito, a parte autora instruiu a inicial com documentos 

para a comprovação da qualidade de segurado especial (id nº 

21904732/21904739). Diante da dificuldade do rurícola colecionar provas 

da sua atividade, a jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de 

prova de tal condição, vejamos: “O rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, 

parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não 

taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos 

previstos no mencionado dispositivo.[2]” É nesse sentido que o STJ elenca 

alguns documentos que podem comprovar a condição de trabalhador 

rural, in verbis: 1.1 Anotações contidas na certidão do registro do 

casamento civil. (AR 664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35); 

1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167); 1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 

13-10-1997, p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, 

p. 127); 1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor 

do marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180); 1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158); 1.6 A declaração 

do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 194696/SP, Min. 

Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127); 1.7 Declarações 

contemporâneas, às quais se juntou certidão de informações cadastrais 

da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do Município, conjuntamente. 

(RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 5-10-1998, p. 138); 1.8 

Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 593 de 975



Min. José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277); 1.10 CTPS onde consta a 

profissão de lavrador do requerente. (RESP 133477/SP, Min. Fernando 

Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 211031/SP, Min. Edson 

Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.11 Título eleitoral onde conste a profissão 

de lavrador do requerente. (RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 

1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como 

lavrador. (RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578); 

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172); 1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta 

expressamente a profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, 

Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326); 1.15 Escritura publica de imóvel 

rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 

48259); 1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando 

caracterizado regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. 

Fernando Gonçalves, DJU 28-2-2000, p. 134); 1.17 Contrato particular de 

parceria agrícola contemporâneo aos fatos. (EDRESP 125771/SP, Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, p.53122) (negritos 

acrescidos). Analisando os documentos juntados pela parte autora em 

conjunto com a prova testemunhal produzida, depreende-se que, de fato, 

a parte autora, dedicou-se à atividade rural em regime de economia familiar 

pela maior parte de sua vida, tudo ratificado pelas testemunhas em mídia 

inserida em id nº 24840573/24840575, as quais afirmam conhecer a 

autora por pelo menos 30 (trinta) anos. A respeito do período de trabalho 

rural, como se pode observar, a parte autora comprovou que, por pelo 

menos 30 (trinta) anos, exerceu o trabalho rural, vencendo, portanto, a 

exigência contida nos termos do artigo 143 da Lei n. 8.213/91, além de já 

possuir mais de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A obtenção da aposentadoria rural por 

idade, no valor de 01 salário mínimo, disciplinada pelos arts. 143 e 48 da 

Lei 8.213/91 está condicionada à satisfação dos requisitos de idade 

mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e cinco) anos 

para mulheres (trabalhadores rurais), e exercício da atividade rurícola, 

dentro do período de carência estabelecido no art. 142 do mesmo diploma 

legal, ainda que de forma descontínua. 2. A presença de início razoável de 

prova material, ratificada pela testemunhal, de modo firme e uniforme, 

quando conjugadas, formam conjunto hábil à comprovação do efetivo 

exercício da atividade rurícola da parte autora. 3. Requisitos ensejadores à 

concessão do benefício preenchido. 4. Agravo a que se nega provimento. 

(TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : AC 00329797820144039999 SP 0032979- 

78.2014.4.03.9999, Orgão Julgador SÉTIMA TURMA, Publicação e-DJF3 

Judicial 1 DATA:03/02/2016, Julgamento 27 de Janeiro de 2016, Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS)” No que tange ao 

pleito de tutela antecipada para a implantação do benefício, que se rege 

pelo artigo 497 do CPC, uma vez que possui por objeto uma obrigação de 

fazer, os vários argumentos já expostos nesta peça processual são mais 

que suficientes no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da 

demanda, sendo palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, 

caso postergada a implantação do benefício, já que se trata de verba de 

natureza alimentar e, por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela 

tutela antecipada. Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas 

pretéritas, que não são contempladas na vertente antecipação dos efeitos 

da sentença, lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se 

dar na própria sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo 

com precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[3] Posto isso, saciados os requisitos legais, 

ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente 

PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade de trabalhadora rural, 

razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de IZABEL XAVIER PAIAO, no valor de 01 (um) 

salário mínimo, a contar da data do requerimento administrativo, salvo as 

verbas anteriores ao quinquênio, com incidência de juros de mora[4] a 

partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida[5], JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. No ponto, “a partir da 

vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária 

e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança[6]”. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, eis que DEFIRO o 

pedido de tutela antecipada, consignando que as parcelas atrasadas 

serão objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a 

Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 

10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações 

vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. Mirassol D’Oeste/MT, 28 

de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito [1] TRF da 1ª Região - Processo: AC 

0066712-40.2009.4.01.9199/AM; APELAÇÃO CIVEL, Convocado: JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), Órgão 

Julgador: PRIMEIRA TURMA, Publicação: e-DJF1 p.47 de 23/11/2010, Data 

da Decisão: 08/11/2010. [2] STJ - AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator - GILSON DIPP, DJ 

DATA:13/12/2004 PÁGINA:424. [3] REsp 299433/RJ, Reg. n. 

2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª Turma, 

Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 

p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [4] No que tange aos juros, seguindo recente 

entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, contados a partir da 

citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a data em que entrou em 

vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, a partir do que aplicará 

a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. 

Início razoável de prova material corroborada pela prova testemunhal 

confirma o exercício da atividade rural pelo número de meses 

correspondentes à carência legal do benefício, a teor do disposto no art. 

48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a 

circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto servidora pública, 

era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais relevante para o 

sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos integrantes do 

núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a 

descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição 

que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. 

Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como segurado 

especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido 

constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir 

da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. 

A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 
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custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [5] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [6] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000412-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

GIRBERTO MARIANO DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000412-68.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: BMS COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA - ME, GIRBERTO MARIANO DE ANDRADE Vistos. 

DEFIRO o pedido de id nº 29353265, razão pela qual DETERMINO a 

expedição do mandado de penhora, depósito e avaliação dos bens 

passíveis de penhora no endereço do requerido, conforme disposto nos 

arts. 835, IV, art. 839 do CPC, inclusive via carta precatória se assim for o 

caso. Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex. Se vier aos autos a impugnação, 

CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os autos 

CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. Caso as 

diligências restem infrutíferas, INTIME-SE a exequente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de fevereiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003920-85.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003579-59.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA SILVA DE LIMA MOREIRA (REQUERENTE)

ALEXANDRE APARECIDO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATYENE FRANCA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ADAILSON CARDOSO MONTEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003579-59.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: ALEXANDRE APARECIDO MOREIRA, NAYARA SILVA DE 

LIMA MOREIRA REQUERIDO: KATYENE FRANCA DOS SANTOS, 

ADAILSON CARDOSO MONTEIRO Vistos. DEFIRO o pedido de juntada de 

procuração e habilitação de patrono da requerida, formulado em ID 

26712113. Proceda-se às necessárias inclusões no sistema para fins de 

que as intimações saiam em nome de referido advogado. Ademais, 

AGUARDE-SE o decurso do prazo para oferta da contestação. Após, 

INTIME-SE o autor para para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

legal. Somente então, voltem-me os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de 

janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002211-15.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEI TAVARES DE OLIVEIRA SIMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE ALVES NASCIMENTO OAB - MT20466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON CARVALHO DA SILVA (REU)

JOYCE FERNANDA OLIVEIRA REIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002211-15.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ROZINEI TAVARES DE OLIVEIRA SIMAO REU: WELITON 

CARVALHO DA SILVA, JOYCE FERNANDA OLIVEIRA REIS Vistos. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o 

prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, 

decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 

2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002211-15.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEI TAVARES DE OLIVEIRA SIMAO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE ALVES NASCIMENTO OAB - MT20466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON CARVALHO DA SILVA (REU)

JOYCE FERNANDA OLIVEIRA REIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002211-15.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ROZINEI TAVARES DE OLIVEIRA SIMAO REU: WELITON 

CARVALHO DA SILVA, JOYCE FERNANDA OLIVEIRA REIS Vistos. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o 

prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, 

decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 

2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000644-12.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MAKOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000644-12.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARLENE MAKOSKI REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA” proposta por MARLENE MAKOSKI contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Os 

autos vieram conclusos. De pronto, em que pese a nova sistemática 

trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar 

sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos 

do art. 334 do CPC, em razão de discutir o reconhecimento de direito 

indisponível, passando a analisar os requisitos para recebimento da 

exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte autora tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da pretendida 

antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá 

ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Assim, em que 

pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial, mesmo 

porque, é necessária a comprovação por provas testemunhais. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente 

decisão se calca na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 

15(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Processo AC 

1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000642-42.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SANCHES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000642-42.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA JOSE SANCHES DE SOUZA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por MARIA JOSE SANCHES DE SOUZA 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que 

pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 

2015, deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 
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que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial, mesmo 

porque, é necessária a comprovação por provas testemunhais. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente 

decisão se calca na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 

15(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Processo AC 

1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000646-79.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CANDIDO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000646-79.2020.8.11.0011. 

AUTOR: RONALDO CANDIDO COSTA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO PARA MANUTENÇÃO E 

CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por RONALDO 

CANDIDO COSTA contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Os autos vieram conclusos. 

De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão de discutir o reconhecimento de direito indisponível, passando a 

analisar os requisitos para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Por perseguir a parte autora tutela especifica consistente em obrigação de 

fazer, os efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo disposto no 

artigo 300 do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, 

cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia 

o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Assim, em que pesem as 

argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da parte 

autora está desamparada dos pressupostos autorizadores da concessão 

da tutela antecipada neste estágio processual. Afinal, o conjunto 

probatório até então produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o manter o benefício que está sendo recebido. O raciocínio 

ora desenvolvido provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o 

assunto, tem trazido o seguinte posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS 

CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AMPARO 

ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A 

Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O 

que se exige é que o juiz ou o tribunal dê as razões do seu 

convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). Preliminar 

rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela somente 

poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o 

Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito 

de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do 

CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que autorizam 

a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, bem como 

de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o pedido.4. 

A g r a v o  a  q u e  s e  d á  p r o v i m e n t o . ( T R F 1  3 1 8 8 1  M G 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 
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elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que os documentos médicos 

juntados são apenas exames e não trazem qualquer prova inequívoca da 

incapacidade da autora em exercer suas atividades laborais. Assim, 

restam algumas provas imprescindíveis para a concessão do beneficio 

pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os 

autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que 

servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte 

acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para 

apresentar os quesitos para a perícia médica. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. 

ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos 

autos. Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol 

D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 2 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000645-94.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO RODRIGUES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000645-94.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): CLAUDIO RODRIGUES DE JESUS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Analisando detidamente os 

autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto 

que o comprovante de residência encontra-se em nome de terceiro. 

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 

do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 17 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 235424 Nr: 414-26.2016.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMC, JATC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21.121

 Vistos.

Os autos me vieram conclusos ante o petitório de fls.58/59 de emissão de 

certidão de honorários advocatícios, no importe determinado as fls.32 dos 

autos. Visto isso DEFIRO o pedido vertido, de modo que EXPEÇA-SE a 

competente certidão.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116101 Nr: 2587-33.2010.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, Elian Pereira Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Pereira Merquíades - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE PINTO PEREIRA DE 

SIQUEIRA - OAB:20116/O

 Pelo exposto, DECLARO encerrada a instrução processual, de modo que 

SE INTIMEM as partes para apresentação das alegações finais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115531 Nr: 3662-10.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TX NET INFORMÁTICA LTDA, Washington Luiz 

de Castro, Espólio de Rosa Maria de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:OAB/PR 8.123, Paula Rodrigues da Silva - OAB:221271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 Certifico que o advogado do executado foi intimado via DJE, para 

manifestar acerca do laudo, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150530 Nr: 158-25.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, Nivaldo da Cunha 

Cintra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Lingiardi Strachicini - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helio Machado C. Junior - 

OAB:5682, Joice Pinto Pereira de Siqueira - OAB:20116/O, Nalian 

Borges Cintra Machado - OAB:MT 14100, Tanielly Pastick Alves - 

OAB:2.2359

 Certifico que os advogados dos executados foram intimados via DJE do r. 

despacho de fls. 828, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251809 Nr: 3989-08.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Weldson da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - 

OAB:OAB/BA 24143

 Certifico que a advogada da parte autora foi intimada via DJE do r. 

despacho de fls. 184/185, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234814 Nr: 46-17.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Aparecida Zuri Ribeiro
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados das partes de que foi designado o dia 04/05/2020 

às 14h30min, na Real Brasil, na Av. Rubens de Mendonça, 1856, Ed. 

Office Tower, Sala 1403, Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, para 

instalação da pericia, não havendo necessidade de comparecimento das 

partes no local, horário e data designado.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2864 Nr: 524-89.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETER. DO 

ESTADO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMOEDA LEILÕES PROMOÇÕES S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERA SIMÕES LEÃO PORTELA 

- OAB:4.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 

VETER. DO ESTADO MATO GROSSO, CNPJ: 00963637000183. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Raiana Katherine da 

Silva Lira, digitei.

Mirassol D'oeste, 17 de março de 2020

Lucimeire Monaski Friozi Gestora Adm 3 Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75205 Nr: 1375-11.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 

17627451191. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 588,25 (Quinhentos e oitenta e oito reais e vinte 

e cinco centavos), no prazo de 5 dias , contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Raiana Katherine da 

Silva Lira, digitei.

Mirassol D'oeste, 17 de março de 2020

Lucimeire Monaski Friozi Gestora Adm 3 Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209968 Nr: 1990-25.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ODAIR ANTONIO DA SILVA, Cpf: 

24166685164, brasileiro(a), casado(a), autônomo. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 dias , contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Raiana Katherine da 

Silva Lira, digitei.

Mirassol D'oeste, 17 de março de 2020

Lucimeire Monaski Friozi Gestora Adm 3 Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233941 Nr: 4169-92.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis Romeira Ltda, Banco Losango S.A 

Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:20300, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:14.992-A, CARLOS ALBERTO ÁVILA NUNES - OAB:25.714 DF, 

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - OAB:22246/A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MOVEIS ROMEIRA LTDA, CNPJ: 

75587915011006. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 933,70 (Novecentos e trinta e tres reais e 

setenta centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Raiana Katherine da 

Silva Lira, digitei.

Mirassol D'oeste, 17 de março de 2020

Lucimeire Monaski Friozi Gestora Adm 3 Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234016 Nr: 4242-64.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS ALBERTO DA SILVA, Rg: 

1056248-6, Filiação: Lurdes Ferraz da Silva e José Barbosa da Silva, data 
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de nascimento: 24/09/1976, natural de Glória D'oeste-MT, solteiro(a), 

agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Raiana Katherine da 

Silva Lira, digitei.

Mirassol D'oeste, 17 de março de 2020

Lucimeire Monaski Friozi Gestora Adm 3 Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252740 Nr: 4483-67.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEITON DE SOUZA LIMA, Cpf: 

02328736157, Rg: 1.729.537-8, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Raiana Katherine da 

Silva Lira, digitei.

Mirassol D'oeste, 17 de março de 2020

Lucimeire Monaski Friozi Gestora Adm 3 Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252819 Nr: 4558-09.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Lucia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA LUCIA DE SOUZA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 dias , contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Raiana Katherine da 

Silva Lira, digitei.

Mirassol D'oeste, 17 de março de 2020

Lucimeire Monaski Friozi Gestora Adm 3 Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264493 Nr: 9046-32.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso -MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIAS MENDES LEAL FILHO, Cpf: 

35409606191, Rg: 0497948-6, Filiação: Maria Pereira Leal e Elias Mendes 

Leal, data de nascimento: 20/07/1966, brasileiro(a), natural de Fortuna-MA, 

casado(a), pecuarista/empresário, Telefone (065)9.9968-9059. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Raiana Katherine da 

Silva Lira, digitei.

Mirassol D'oeste, 17 de março de 2020

Lucimeire Monaski Friozi Gestora Adm 3 Autorizado art. 1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001020-32.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA BATISTA COUTINHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001020-32.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE EXECUTADO: ELIANA 

BATISTA COUTINHO Conforme manifestação do exequente vislumbra-se 

que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado na petição 

inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, 

sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento 

integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento das despesas e 

custas processuais, se houver. Após o trânsito em julgado, levantem-se 

eventuais penhoras e registros lavrados em desfavor do executado, e 

arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’ 

Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000717-18.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOFICO APARECIDO CAETANO (EXECUTADO)

 

Autos 1000717-18.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 
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Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, 

nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000851-45.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILSON RAMOS MARTINS (EXECUTADO)

 

Autos 1000851-45.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, 

nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001952-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO CIRILO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Código: 1001952-54.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

EVERALDO CIRILO DE OLIVEIRA em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

restabelecimento de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por 

invalidez. O requerente aduziu ser segurado da Previdência Social, 

contudo, teria sido acometido por patologias que o teriam incapacitado 

para exercício de suas atividades laborais, de modo que vinha recebendo 

da autarquia ré o benefício, contudo, teria sido cessado sem que a 

patologia tivesse sido curada. Diante de tais asserções, o autor requer o 

restabelecimento do auxílio-doença e a posterior conversão. Recebida a 

inicial, este Juízo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, designou 

perícia médica e determinou a citação do demandado. Devidamente citado, 

a autarquia ré apresentou contestação e quesitos, bem ainda arguiu 

preliminar de prescrição quinquenal. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. Na sequência, laudo pericial acostado em ID n. 

24098087. Devidamente intimado, a parte autora manifestou-se quanto ao 

laudo pericial. De outro turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO Inicialmente, o requerido arguiu 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação. Analisados os autos, razão assiste a 

autarquia ré, uma vez que o requerimento administrativo se deu em 

01/12/2009 e a ação somente foi proposta em 12/12/2018, motivo pelo 

qual, ACOLHO a preliminar arguida e DECLARO a prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Ademais, 

HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 24098087, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. O 

requerente pleiteia o restabelecimento de auxílio-doença e conversão para 

aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portador de problemas 

de saúde que o impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça inicial que o autor era segurado da Previdência Social quando do 

advento da moléstia incapacitante, de modo que sua filiação ao RGPS, nos 

termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro 

vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se 

que a incapacidade laborativa do autor é TOTAL e PERMANENTE. Nesta 

senda, como já salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia 

médica sua incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como 

do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, 

superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei 

n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Comprovada, portanto, a 

impossibilidade de reabilitação do autor, impositiva se faz a procedência 

do pleito inicial. Por conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo 

inicial do benefício, anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação 

do auxílio-doença, e, caso este tenha sido negado, a data do requerimento 

administrativo, sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como 

parâmetro para fixação do marco inicial na ausência de requerimento 

formalizado junto à autarquia ré. Desse modo, constata-se que a 

pretensão do requerente em perceber mencionado benefício está 

perfeitamente amparada pela lei, uma vez que a parte autora preenche 

todos os requisitos legais para sua concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o 

que foi dito nesta Sentença, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à conversão do 

auxílio-doença para o benefício de aposentadoria por invalidez e, ainda, 

das parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas 

ao benefício devido desde o DIA SEGUINTE DA CESSAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros, respeitando a prescrição ocorrida. Determino à parte ré que 

promova a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária é aplicada em 

observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento de cada 

parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 
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de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001169-28.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDINA PEREIRA DE PAIVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA PROCESSO: 1001169-28.2019.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE EXECUTADO: ENEDINA 

PEREIRA DE PAIVA Conforme manifestação do exequente vislumbra-se 

que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado na petição 

inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, 

sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento 

integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento das despesas e 

custas processuais e a isento do pagamento de honorários advocatícios. 

Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpre-se. 

Mirassol D’ Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000244-32.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código: 1000244-32.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por LUIZ 

ANTONIO LEMES DA SILVA em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito do benefício 

de auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. O 

requerente aduziu ser segurado da Previdência Social, contudo, teria sido 

acometido por patologias que o teriam incapacitado para exercício de suas 

atividades laborais, de modo que vinha recebendo da autarquia ré o 

benefício de auxílio-doença, contudo, teria sido cessado sem que a 

patologia tivesse sido curada. Diante de tais asserções, o autor requer o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença com a posterior 

conversão em aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, este Juízo 

deferiu a tutela de urgência, designou perícia médica e determinou a 

citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia ré apresentou 

defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a preliminar da 

questão prejudicial do mérito quanto a prescrição quinquenal. Na 

sequência, o autor apresentou impugnação à contestação. Laudo pericial 

juntado em ID n. 24821031. Devidamente intimadas, a parte autora 

manifestou pela complementação do laudo para indicar o período de 

duração da incapacidade do autor, em contrapartida, a parte ré nada 

disse. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO 

Preliminarmente, indefiro o pedido de complementação do laudo, pois a 

indicação do período de duração da patologia não afeta o mérito do feito. 

HOMOLOGO o laudo pericial contido em ID n. 24821031, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. O 

requerente pleiteia o restabelecimento do auxílio-doença e aposentadoria 

por invalidez, sob arguição de ser portador de problemas de saúde que o 

impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do benefício 

pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido ao 

segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça inicial que o autor era segurado da Previdência Social quando do 

advento da moléstia incapacitante de modo que sua filiação ao RGPS, nos 

termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro 

vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se 

que a incapacidade laborativa do autor é TOTAL e TEMPORÁRIA (id n.º 

24821031). Nesta senda, como já salientado, o segurado da Previdência 

Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez se 

comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 

8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Comprovada, portanto, a impossibilidade de reabilitação do autor, 

impositiva se faz a procedência parcial do pleito inicial. Por conseguinte, 

importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, anoto que 

este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, caso este 

tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, sendo certo que 

o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para fixação do marco 

inicial na ausência de requerimento formalizado junto à autarquia ré. Desse 

modo, constata-se que a pretensão do requerente em perceber 

mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma vez que 

a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua concessão. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito da autora ao benefício de auxílio doença e, ainda, das 

parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente 

a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício 

devidos desde a CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros. Tangente ao lapso de duração do 

auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser pago pelo prazo de 02 

(dois) anos a contar da data da realização do laudo pericial. Determino à 

parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, 

observando-se que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas 

poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)
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Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Autos n. 

1003452-24.2019.811.0011 Autor: K.V.I.S., representado por Alexia Inácio 

Alves Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Kaio Vinicius Inacio Sampaio, 

representado por sua genitora, Alexia Inácio Alves, em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o reconhecimento 

judicial do direito à pensão morte. O autor afirmou, na petição inicial, ser 

filho do falecido Sr. Kayro. Disse ainda que o seu genitor laborava em 

regime de economia familiar na qualidade de lavrador. Citado, o apenas 

reuniu comentários à legislação previdenciária, nada dizendo com relação 

a estes autos. Na sequência, foi designada audiência de instrução, 

oportunidade em que foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela 

parte autora. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO 

A pensão por morte O artigo 74 da Lei 8.213/91 prevê o benefício 

previdenciário da pensão por morte: “Art. 74. A pensão por morte será 

devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não, a contar da data.” Para sustentar as afirmativas 

lançadas na inicial, a autora colacionou nos autos cópia da certidão de 

óbito, certidão de nascimento do filho, cópia da declaração do INCRA 

atestando a residência rural e notas fiscais de produtos agrícolas. Em 

audiência de instrução realizada, foram inquiridas duas testemunhas, as 

quais foram uníssonas ao afirmarem que conheceu o falecido laborando 

em meio rural e ali permaneceu até o evento morte. Disseram ainda que ele 

deixou um filho oriundo do relacionamento que tivera com Aléxia. 

Ponderaram que sempre acompanhava o falecido, e que a família dele 

também sempre sobreviveu das atividades rurais, não possuíam 

empregados e trabalhavam para a mantença da família. Sendo assim, a 

prova testemunhal foi firme e idônea no sentido de corroborar a condição 

de dependente (ID n.24033577) e de trabalho rural desenvolvido pelo 

falecido. Ademais, os autos revelam haver prova robusta de que o autor, 

sendo filho do falecido Kayro, ostenta a qualidade de dependente. Além 

disso, a qualidade de segurado restou demonstrada pelos documentos 

juntados aos autos. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil para: a) Reconhecer a condição 

de dependente do autor K. V. I. S. em relação ao falecido; b) reconhecer o 

direito do autor à pensão por morte e, em consequência, condenar o réu 

ao pagamento do montante relativo ao benefício previdenciário que seria 

usufruído por Kayro Vinicyus Souza Sampaio, mais 13 º salário; c) 

condenar a ré ao pagamento ao autor de todas as parcelas atrasadas, 

tendo como termo inicial (data do início do benefício – DIB) a data do 

requerimento administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros. Antecipo a tutela e determino a implantação do 

benefício IMEDIATAMENTE. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-15, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observados os termos da Súmula 111/STJ. Condeno a parte ré 

a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que tenha 

antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a 

posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º 

da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste/MT. (datado e assinado digitalmente) 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001413-88.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): SUEIDE APARECIDA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Aqui se tem ação proposta por Sueide Aparecida 

da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito do restabelecimento do 

benefício auxílio doença e a sua conversão em aposentadoria por 

invalidez. A requerente aduziu ser segurada da Previdência Social, 

contudo, teria sido acometida por patologias que a teriam incapacitado 

para exercício de suas atividades laborais, de modo que vinha recebendo 

da autarquia ré o benefício de auxílio doença, contudo, teria sido cessado 

sem que a patologia tivesse sido curada. Diante de tais asserções, a 

autora requer o reestabelecimento do auxílio doença com a posterior 

conversão em aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, foi deferido 

o pedido de antecipação de tutela, designou perícia médica e determinou a 

citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia ré apresentou 

defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a preliminar da 

questão prejudicial do mérito quanto à prescrição quinquenal. Na 

sequência, a autora apresentou réplica. Laudo pericial juntado no id n.º 

22292392. Devidamente intimada, a parte autora manifestou-se 

parcialmente desfavorável ao Laudo Pericial. De outro turno, o requerido 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Inicialmente, em sede de 

contestação, arguiu o requerido a prejudicial de mérito quanto à prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da 

ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido 

vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez que a 

requerente entrou administrativamente com o pedido de prorrogação do 

benefício por incapacidade em 05/04/2018 e o ajuizamento da ação se deu 

em 03/09/2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal. 

Por conseguinte, analisando os autos verifico que a insurgência da parte 

requerente em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, já que este foi 

conclusivo. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 

22292392, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado imediatamente o necessário para o devido pagamento dos 

honorários periciais. Verifica-se que a requerente pleiteia o 

restabelecimento do auxílio-doença com a conversão em aposentadoria 

por invalidez, sob arguição de ser portadora de problemas de saúde que a 

impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do benefício 

pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido ao 

segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que a autora era segurada da Previdência Social 

quando do advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que 

à época percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao 

RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De 
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outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, 

conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e 

PERMANENTE (id n.º 22292392). Nesta senda, como já salientado, o 

segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade 

laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência 

(art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

da autora ao benefício aposentadoria por invalidez e, ainda, das parcelas 

em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% 

(cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício devido 

desde a CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, ressalvadas as prestações 

atingidas pela prescrição quinquenal. Anoto que o alusivo benefício 

deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação da 

capacidade para o trabalho, nos termos do art.47 da Lei n.º 8.213/91. 

Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)
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Código: 1001614-80.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

ANTONIO PEDRO DE SOUZA em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito do 

restabelecimento do benefício auxílio-doença no valor de 91% (noventa e 

um por cento) do salário-contribuição. O requerente aduziu ser segurado 

da Previdência Social, contudo, teria sido acometido por patologias que a 

teriam incapacitado para exercício de suas atividades laborais, de modo 

que vinha recebendo da autarquia ré o benefício de auxílio-doença, 

contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse sido curada. 

Diante de tais asserções, o autor requer o reestabelecimento do auxílio 

doença. Recebida a inicial, foi deferido o pedido de antecipação de tutela, 

designou perícia médica e determinou a citação do demandado. 

Devidamente citado, a autarquia ré arguiu preliminar de prescrição 

quinquenal e no mérito, nada disse sobre estes autos, apenas teceu 

comentários à legislação previdenciária. A autora apresentou impugnação 

à contestação. O benefício foi cessado arbitrariamente em ID n.19670177, 

oportunidade em que foi determinada a sua imediata implantação em ID 

n.19938907. Laudo pericial juntado no id n.º 20915845. Devidamente 

intimada, a parte autora manifestou discordância ao laudo pericial, 

solicitando a complementação do laudo para confirmar o caráter 

permanente da patologia. De outro turno, o requerido deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação. Os autos vieram conclusos. SENDO ESSE O 

BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Inicialmente, o requerido 

arguiu prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Analisados os autos, 

razão assiste a autarquia ré, uma vez que o requerimento administrativo 

se deu em 03/07/2012 e a ação somente foi proposta em 19/10/2018, 

motivo pelo qual, ACOLHO a preliminar arguida e DECLARO a prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da 

ação. Ademais, verifico que a insurgência da parte requerente em relação 

ao laudo funda-se tão somente em sua discordância com as conclusões 

delineadas pelo expert, já que este foi conclusivo. Assim, HOMOLOGO o 

laudo pericial contido no id n.º 20915845, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o necessário 

para o devido pagamento dos honorários periciais. O requerente pleiteia o 

restabelecimento do auxílio-doença, sob arguição de ser portador de 

problemas de saúde que a impedem de exercer atividades profissionais. 

Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é 

garantida ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que 

considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) 

dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça inicial que o autor era segurado da Previdência Social quando do 

advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que à época 

percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao RGPS, 

nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro 

vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se 

que a incapacidade laborativa do autor é PARCIAL e PERMANENTE (id n.º 

20915845). Nesta senda, como já salientado, o segurado da Previdência 

Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez se 

comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 

8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Comprovada, portanto, a impossibilidade de reabilitação do autor, 

impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por conseguinte, 

importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, anoto que 

este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, caso este 

tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, sendo certo que 

o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para fixação do marco 

inicial na ausência de requerimento formalizado junto à autarquia ré. Desse 
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modo, constata-se que a pretensão do requerente em perceber 

mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma vez que 

a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua concessão. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

do autor ao benefício de auxílio-doença e, ainda, das parcelas em atraso, 

também em valor equivalente a renda mensal correspondente a 91% 

(noventa e um por cento) do salário-benefício, relativas ao benefício 

devidas desde a cessação administrativa, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, respeitando a prescrição 

ocorrida. Tangente ao lapso de duração do auxílio-doença, anoto que o 

benefício deverá ser pago pelo prazo de 02 (dois) anos a contar da data 

do laudo pericial. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. 

Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-15, 

incidido desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal 

do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000204-50.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RIBEIRO PORTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código: 1000204-50.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

APARECIDA RIBEIRO PORTO em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito do 

restabelecimento do auxilio doença e a sua conversão em aposentadoria 

por invalidez. A requerente aduziu ser segurada da Previdência Social, 

contudo, teria sido acometida por - CID 10 M 51.1 - Transtornos de Discos 

Lombares e de Outros Discos Intervertebrais Com Radiculopatia, CID 10 - 

M51.3 - Outra degeneração especificada de disco intervertebral, CID 10 M 

47.0 - Síndromes de compressão da artéria espinhal anterior ou vertebral 

anterior CID 10 M 50.1 - Transtorno do Disco Cervical Com Radiculopatia e 

CID 10 M 50.3 - Outra degeneração de disco cervical, CID 10 M 79.7- 

Fibromialgia, - que a teriam incapacitado para exercício de suas atividades 

laborais, de modo que vinha recebendo da autarquia ré o benefício de 

auxílio doença, contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse 

sido curada. Diante de tais asserções, a autora requer o restabelecimento 

do auxílio doença com a posterior conversão em aposentadoria por 

invalidez. Recebida a inicial, foi deferido o pedido de antecipação de tutela. 

Citado, o requerido não contestou, apenas juntou documento 

comprovando o cumprimento da liminar em ID n. 20120665. Na sequência, 

foi juntado laudo pericial em ID n. 24868686. Realizado os atos e instadas 

a se manifestarem a parte autora apresentou impugnou o laudo pericial. De 

outro turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação. 

SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO 

Preliminarmente, analisando os autos, verifico que a insurgência da parte 

demandada em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, já que este foi 

conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para ensejar a 

realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido no 

id n.º 24868686, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o devido 

pagamento dos honorários periciais. A requerente pleiteia o 

restabelecimento do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, sob 

arguição de ser portadora de problemas de saúde que a impedem de 

exercer atividades profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes 

autos, importante consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença, desde que considerado impedido para trabalhar por 

período superior a 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença. De outro viés, a aposentadoria por invalidez é 

estipulada quando o segurado for avaliado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Desse modo, impositiva se faz a comprovação da qualidade de segurado 

da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a 

impossibilidade – auxílio-doença – ou a incapacidade – aposentadoria por 

invalidez – para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o 

sustento. Tangente à qualidade de segurada da requerente do pedido, 

depreende-se do extrato do INFBEN – Informações do Benefício aportado 

junto da peça inicial que a autora era segurada da Previdência Social 

quando do advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que 

à época percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao 

RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De 

outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, 

conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é TOTAL e 

TEMPORÁRIA (id n.º 24868686). Nesta senda, como já salientado, o 

segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade 

laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência 

(art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 

será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, 

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão do requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito da autora ao benefício de auxílio doença e, ainda, das 

parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente 

a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício 

devidas desde o CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros. Tangente ao lapso de duração do 

auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser pago pelo prazo de 02 

(dois) anos a contar da sentença, sendo que após o transcurso de tal 

prazo deverá ser cessado, exceto se a autora requerer e obtiver sua 

prorrogação junto ao INSS, nos termos do artigo 60, §8º, da Lei 8.213/91. 

Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 
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Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000148-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DELINA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos n. 1000148-17.2019.811.0011 Aqui se tem ação proposta por 

DELINA RODRIGUES em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao restabelecimento 

da aposentadoria por invalidez. A requerente aduziu na exordial ser filiada 

ao Regime Geral da Previdência Social na qualidade de empregada, e 

afirmou que está acometida por moléstia que a incapacita para o exercício 

de suas atividades laborais, quais sejam: CID10- I 10 - Hipertensão 

essencial (primária), CID 10 E 10 - Diabetes mellitus insulinodependente, 

CID 10 E 78.0 - Distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outras 

lipidemias, CID 10 R 52.2 - Outra dor crônica, CID 10 M 54.5 – Dor lombar 

baixa. Em razão disso, salienta que pleiteou a manutenção do benefício de 

aposentadoria por invalidez administrativamente, tendo sido a benesse 

concedida no período de 0512/2018, sendo que, a partir de então, passou 

a receber mensalidade de recuperação por 18 (dezoito) meses até a data 

prevista de 05/06/2020. Diante de tais asserções, a autora pugnou pelo 

restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez. Recebida a 

inicial, este Juízo indeferiu a antecipação de tutela requerida, bem como, 

determinou a realização de perícia médica e citação da requerida. Citada, a 

autarquia ré apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a 

prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação. No mérito, postulou pela improcedência dos pedidos 

vindicados na exordial. Na sequência, a autora apresentou impugnação à 

contestação. Laudo pericial juntado em ID n. 24821013. Apresentado o 

laudo pericial, a parte autora manifestou-se desfavoravelmente. De outro 

vértice, a autarquia requerida nada disse. Vieram os autos conclusos. 

SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. 

Preliminarmente, verifica-se que a autarquia arguiu em sede de 

contestação a prejudicial de mérito quanto à prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. A 

prescrição quinquenal, de acordo com o disposto no parágrafo único do 

artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve em cinco anos, a contar da data 

em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil. Sendo assim, não assiste razão à autarquia 

requerida quando da alegação da prescrição quinquenal, considerando 

que o exame revisional foi realizado em 05/12/2018 e a demanda ajuizada 

em 30/01/2019. Por conseguinte, analisando os autos verifico que a 

insurgência da parte demandada em relação ao laudo pericial funda-se tão 

somente em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert, 

já que este foi conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para 

ensejar sua desconsideração. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido 

no ID n. 24821013, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o devido 

pagamento dos honorários periciais. Outrossim, verifica-se que a 

requerente pleiteia o restabelecimento de aposentadoria por invalidez, sob 

arguição de ser portadora de problemas de saúde que a impedem de 

exercer atividades profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes 

autos, importante consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença, desde que considerado impedido para trabalhar por 

período superior a 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença. Desse modo, impositiva se faz a comprovação da 

qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência exigida 

e demonstrada a impossibilidade para o exercício de atividade laborativa 

que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada da 

requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS que a autora era 

segurada da Previdência Social quando do advento da moléstia 

incapacitante, cujo início, segundo documentação idônea acostada ao feito 

e laudo pericial, deu-se no ano de 2012, sobretudo pelo fato de que à 

época contribuía com a Previdência na qualidade de “empregada”, de 

modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, 

se mostra configurada. De outro vértice, tangente à demonstração da 

existência de doença incapacitante, o laudo produzido pelo jurisperito, 

descrevem que não há incapacidade, tanto temporária, quanto definitiva, 

para o trabalho, sendo que a moléstia que aflige à autora pode ser 

controlada através de tratamento pelo uso de medicamentos ofertados 

pela rede privada. Desse modo, constata-se que a pretensão do 

requerente em perceber mencionado benefício está em dissonância da lei, 

uma vez que não preenche o requisito de incapacidade permanente para 

exercício de atividades que lhe garantam o sustento. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL e, via de 

consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito. 

Condeno à parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao 

advogado da parte adversa, contudo suspensa sua exigibilidade diante da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Condeno, ainda, a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerão 

suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade. Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste/MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000139-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DENICE ROSA DE MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código: 1000139-55.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

DENICE ROSA DE MATTOS em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito do 

restabelecimento de sua aposentadoria por invalidez. A requerente aduziu 

ser segurada da Previdência Social, contudo, teria sido acometida por 

patologias que a teriam incapacitado para exercício de suas atividades 

laborais, de modo que vinha recebendo da autarquia ré o benefício de 

aposentadoria por invalidez, contudo, teria sido cessado sem que a 

patologia tivesse sido curada. Diante de tais asserções, a autora requer o 

restabelecimento do auxílio doença com a posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, o Juízo deferiu o pedido de 

antecipação de tutela, designou perícia médica e determinou a citação do 

demandado. Citado, o requerido nada se manifestou, pois a juntada de 

contestação em ID n. 19221717 encontra-se em branco. Laudo pericial 

juntado no id n.º 24821021. Devidamente intimada, a parte autora 

manifestou discordância com o laudo pericial. De outro turno, o requerido 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Os autos vieram 

conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. 

Preliminarmente, por conseguinte, verifico que a insurgência da parte 

requerente em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 
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discordância com as conclusões delineadas pelo expert, já que este foi 

conclusivo. Para tanto, HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 

24821021, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado imediatamente o necessário para o devido pagamento dos 

honorários periciais. Verifica-se que a requerente pleiteia da 

aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portadora de problemas 

de saúde que a impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça inicial que a autora era segurada da Previdência Social quando do 

advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que à época 

percebia benefício de aposentadoria por invalidez, de modo que sua 

filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra 

configurada. De outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial 

apresentado, conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é 

PARCIAL e PERMANENTE (id n.º 24821021). Nesta senda, como já 

salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de 

aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

da autora ao benefício aposentadoria por invalidez e, ainda, das parcelas 

em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% 

(cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício devido 

desde a CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, ressalvadas as prestações 

atingidas pela prescrição quinquenal. Determino à parte ré que promova a 

implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária é aplicada em 

observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento de cada 

parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000760-52.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO CATOSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código: 1000760-52.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por PLINIO 

CATOSSO em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que 

se busca o reconhecimento judicial do direito do restabelecimento do 

auxilio doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. O 

requerente aduziu ser segurada da Previdência Social na qualidade de 

“SERRALHEIRO”, contudo, teria sido acometido por patologias que o teriam 

incapacitado para exercício de suas atividades laborais. Recebida a inicial, 

a tutela foi indeferida. Citado, o requerido apresentou defesa e quesitos à 

perícia médica, bem como arguiu a preliminar da questão prejudicial do 

mérito quanto a prescrição quinquenal. Na sequência, a autora apresentou 

impugnação à contestação. Laudo pericial juntado no id n.º 25264269. 

Realizado o ato e instadas a se manifestarem quanto ao laudo pericial, a 

parte autora manifestou concordância. De outro turno, o requerido deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO Inicialmente, arguiu o requerido 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido, vislumbra-se que razão não lhe assiste, uma 

vez que o benefício de aposentadoria rural da requerente foi cessado em 

14/12/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 11/04/2019, ou seja, não 

há falar em prescrição quinquenal. No mais, HOMOLOGO o laudo pericial 

contido no id n.º 25264269 para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado o necessário para o devido pagamento dos 

honorários correlatos. O requerente pleiteia o benefício de auxílio-doença 

e a possível conversão em aposentadoria por invalidez, sob arguição de 

ser portador de problemas de saúde que a impedem de exercer atividades 

profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante 

consignar que é garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, 

desde que considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 

(quinze) dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De 

outro viés, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado 

for avaliado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a 

carência exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do que o autor era segurado da 

Previdência Social quando do advento da moléstia incapacitante, cujo 

início, segundo documentação idônea acostada ao feito e laudo pericial, 

deu-se no ano de 2016, de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do 

artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro vértice, em 

análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se que a 

incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e PERMANENTE, sem 

previsibilidade ao retorno das atividades laborais. Nesta senda, como já 

salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de 

aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria 
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por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 

será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, 

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência parcial do pleito 

inicial. Por conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do 

benefício, anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do 

auxílio-doença, e, caso este tenha sido negado, a data do requerimento 

administrativo, sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como 

parâmetro para fixação do marco inicial na ausência de requerimento 

formalizado junto à autarquia ré. Desse modo, constata-se que a 

pretensão do requerente em perceber mencionado benefício está 

perfeitamente amparada pela lei, uma vez que a parte autora preenche 

todos os requisitos legais para sua concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o 

que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

INICIAL, para reconhecer o direito do autor ao benefício de auxílio-doença 

e, ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas 

ao benefício devidos desde o DIA SEGUINTE DO INDEFERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros. Tangente ao lapso de duração do auxílio-doença, anoto que o 

benefício deverá ser pago pelo prazo de 02 (dois) anos a contar da 

realização do laudo técnico. Determino à parte ré que promova a 

implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária é aplicada em 

observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento de cada 

parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001106-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código: 1001106-03.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

LUZIMAR DA SILVA em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao restabelecimento 

de aposentadoria por invalidez. O requerente aduziu ser segurado da 

Previdência Social, contudo, teria sido acometido por patologias que o 

teriam incapacitado para exercício de suas atividades laborais, de modo 

que vinha recebendo da autarquia ré o benefício, contudo, teria sido 

cessado sem que a patologia tivesse sido curada. Diante de tais 

asserções, o autor requer o restabelecimento da aposentadoria por 

invalidez. Recebida a inicial, este Juízo deferiu a antecipação dos efeitos 

da tutela, designou perícia médica e determinou a citação do demandado. 

Devidamente citado, a autarquia nada se manifestou. Na sequência, laudo 

pericial acostado em ID n. 24762530. Devidamente intimado, a parte autora 

manifestou-se quanto ao laudo pericial. De outro turno, o requerido deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. Vieram os autos conclusos. 

SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO 

Preliminarmente, HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 24762530, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado imediatamente o necessário para o devido pagamento dos 

honorários periciais. O requerente pleiteia o restabelecimento de 

aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portador de problemas 

de saúde que o impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça inicial que o autor era segurado da Previdência Social quando do 

advento da moléstia incapacitante, de modo que sua filiação ao RGPS, nos 

termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro 

vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se 

que a incapacidade laborativa do autor é TOTAL e PERMANENTE. Nesta 

senda, como já salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia 

médica sua incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como 

do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, 

superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei 

n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Comprovada, portanto, a 

impossibilidade de reabilitação do autor, impositiva se faz a procedência 

do pleito inicial. Por conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo 

inicial do benefício, anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação 

do auxílio-doença, e, caso este tenha sido negado, a data do requerimento 

administrativo, sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como 

parâmetro para fixação do marco inicial na ausência de requerimento 

formalizado junto à autarquia ré. Desse modo, constata-se que a 

pretensão do requerente em perceber mencionado benefício está 

perfeitamente amparada pela lei, uma vez que a parte autora preenche 

todos os requisitos legais para sua concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o 

que foi dito nesta Sentença, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor ao benefício de 

aposentadoria por invalidez e, ainda, das parcelas em atraso, em valor 

equivalente a renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, relativas ao benefício devido desde o DIA SEGUINTE 

DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, ressalvadas as prestações 

atingidas pela prescrição quinquenal. Anoto que o alusivo benefício 

deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação da 

capacidade para o trabalho, nos termos do art.47 da Lei n.º 8.213/91. 

Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 
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correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001131-16.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001131-16.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANTONIO ALVES DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Antônio Alves da Silva 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito do restabelecimento do benefício auxílio 

doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. O requerente 

aduziu ser segurado da Previdência Social, contudo, teria sido acometido 

por patologias que a teriam incapacitado para exercício de suas atividades 

laborais, de modo que vinha recebendo da autarquia ré o benefício de 

auxílio doença, contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse 

sido curada. Diante de tais asserções, o autor requer o reestabelecimento 

do auxílio doença com a posterior conversão em aposentadoria por 

invalidez. Recebida a inicial, foi deferido o pedido de antecipação de tutela, 

designou perícia médica e determinou a citação do demandado. 

Devidamente citado, a autarquia ré deixou o prazo transcorrer sem 

manifestação, conforme certidão de id n.º 21249092. Laudo pericial 

juntado no id n.º 26002629. Devidamente intimada, a parte autora 

manifestou discordância ao laudo pericial, solicitando a realização de nova 

perícia médica com médico especializado na área de ortopedia. De outro 

turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação. SENDO 

ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Analisando os autos 

verifico que a insurgência da parte requerente em relação ao laudo 

funda-se tão somente em sua discordância com as conclusões delineadas 

pelo expert, já que este foi conclusivo. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial 

contido no id n.º 26002629, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o 

devido pagamento dos honorários periciais. Verifica-se que o requerente 

pleiteia o restabelecimento do auxílio-doença com a conversão em 

aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portador de problemas 

de saúde que a impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantida 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que o autor era segurado da Previdência Social quando 

do advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que à época 

percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao RGPS, 

nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro 

vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se 

que a incapacidade laborativa do autor é PARCIAL e PERMANENTE (id n.º 

26002629). Nesta senda, como já salientado, o segurado da Previdência 

Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez se 

comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 

8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Comprovada, portanto, a impossibilidade de reabilitação da autora, 

impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por conseguinte, 

importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, anoto que 

este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, caso este 

tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, sendo certo que 

o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para fixação do marco 

inicial na ausência de requerimento formalizado junto à autarquia ré. Desse 

modo, constata-se que a pretensão do requerente em perceber 

mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma vez que 

a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua concessão. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

do autor ao benefício aposentadoria por invalidez e, ainda, das parcelas 

em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% 

(cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício devido 

desde a CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, ressalvadas as prestações 

atingidas pela prescrição quinquenal. Anoto que o alusivo benefício 

deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação da 

capacidade para o trabalho, nos termos do art.47 da Lei n.º 8.213/91. 

Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001377-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON AGUIAR DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO PEREIRA LEAL OAB - MT23086/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE PEREIRA NUNES DE CARVALHO (EXECUTADO)
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Autos: 1001377-46.2018.8.11.0011 Aqui se tem Ação de Execução de 

Título Judicial. No documento de ID 22390449, as partes colecionaram nos 

autos minuta de acordo, requerendo sua homologação. É o relatório. 

Decido. Estando satisfeitas as exigências legais, por estar o acordo formal 

e materialmente perfeito, HOMOLOGO por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Conforme pactuado entre as partes, determino o 

levantamento da penhora realizada no ID 19779817, em favor do 

executado. Custas e despesas processuais, bem como honorários de 

sucumbência, nos termos pactuados no acordo. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção 

das formalidades de praxe. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º 

da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e Datado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002662-40.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL PIZANI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código n. 1002662-40.2019.8.11.0011 Autor (a): RAQUEL PIZANI DA 

SILVA Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Raquel Pizani da Silva em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de 

trabalho rural. A requerente afirmou ter atingido 55 (cinquenta e cinco) 

anos de idade, aduzindo trabalhar em meio rural. Ressai da inicial que a 

requerente teria pleiteado administrativamente o benefício previdenciário, 

entretanto, teria tido seu pleito indeferido pela autarquia ré, sob o 

fundamento de que não teria comprovado o efetivo exercício de atividade 

rural. Para corroborar com suas alegações, a requerente amealhou aos 

autos diversos documentos. Citada, a autarquia requerida apresentou 

contestação nada dizendo com relação a estes autos, apenas reunindo 

comentários à legislação previdenciária. Em audiência de instrução e 

julgamento, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela requerente. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. A 

previsão da aposentadoria por idade para os segurados especiais. A 

aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à atividade rural 

está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: 

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1° Os limites 

fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos 

no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, 

referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e 

VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII do 

artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a requerente acostou 

aos autos certidão de casamento, onde o seu esposo consta como 

lavrador, extratos comprovando a inexistência de vínculo empregatício 

urbano, bem como cópias de nota de produtor rural entre outros 

documentos. Na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas 

foram uníssonas ao afirmarem que conhecem a autora há muitos anos, 

relatando as atividades campestres por ela desenvolvida até os dias 

atuais. Disseram ainda que o labor é braçal, não há maquinários, tampouco 

funcionários para o auxílio, vez que toda a produção gira em torno da 

manutenção da própria subsistência. Sobre a amplitude do alcance que a 

prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve durante um 

longo tempo o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

que se possa reconhecer à requerente a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu e ainda permanece trabalhando no 

campo, como trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade 

mínima, restou incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico 

quanto à aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito 

nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA 

INICIAL, para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por 

idade e, em consequência, para condenar o réu ao pagamento do 

benefício no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, 

ainda, das parcelas em atraso, também no valor de um salário mínimo 

mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas desde o 
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requerimento administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova 

a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária deve incide 

desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos na Lei 

6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da 

ação, observados o IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao 

advogado do autor honorários advocatícios no montante equivalente a 

10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, 

observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a 

pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que tenha 

antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a 

posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º 

da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001948-80.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIR ALVES DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EMBARGADO)

 

Código: 1001948-80.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de embargos à 

execução fiscal ajuizados por GEOVANIR ALVES DA SILVA em desfavor 

da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE/MT, todos 

qualificados. Em suma, o embargante aduz ter quitado o débito ensejador 

das dívidas ativas (n.3357 e 3358) no feito principal sob o n. 1001444- 

74.2019.8.11.0011, portanto, indevida a execução. Instada, a embargada 

nada se manifestou. É o relatório. Fundamento e decido. O requerente 

pugnou pela concessão de tutela de evidência, com base no artigo 311, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Em análise detida aos documentos 

acostados, constata-se a existência de prova suficiente dos fatos 

constitutivos do direito da parte autora, havendo, desse modo, a presença 

do requisito autorizador da medida pleiteada. Importante salientar que ficou 

demonstrado que o requerente parcelou os débitos fiscais, tendo a 

municipalidade duplicado tal dívida indevidamente. Neste sentido, o 

requerente apresentou, ainda, os comprovantes de pagamentos de cada 

parcela e os extratos dos imóveis emitidos pela própria embargada. 

Destarte, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, para o 

fim de determinar a retirada do nome do embargante dos órgãos de 

proteção ao crédito e do cartório de protesto, se houver, consoante 

pugnado no item 1) da exordial. Por conseguinte, consigno que os pedidos 

de reconhecimento de danos morais e repetição de indébito pretendidos 

pelo embargante devem ser, liminarmente, indeferidos, pois tal pretensão 

não se enquadra na matéria de defesa disposta no art. 16, §2º, da Lei n. 

6.830/80, devendo a parte se valer da via eleita adequada. A propósito, 

assim julgou os Tribunais Superiores: EMENTA EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTERIORMENTE. PEDIDODE DANOS 

MORAIS . DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

DESCABIMENTO. A pretensão de indenização revela-se verdadeiro pedido 

, não se enquadrando em matéria de defesa, como elenca o art. 16 , § 2º , 

da Lei nº 6.830 /80, de modo que deve ser veiculada em ação autônoma. 

Pleito de reparação de danos que não se apresenta como forma de 

impedir a execução . Indeferimento da petição inicial no ponto. PERDA DO 

OBJETO. A execução fiscal restou extinta anteriormente à sentença dos 

embargos , pelo mesmo fundamento (ilegitimidade da devedora), o que 

conduz à extinção da presente ação sem julgamento de mérito pela perda 

do objeto. SUCUMBÊNCIA. Diante do resultado do julgamento, restam 

redimensionados os ônus de sucumbência, que se dá de forma recíproca, 

considerando, de um lado, a aventura jurídica da embargante em ajuizar 

ação indenizatória em sede de embargos à execução , ensejando o 

indeferimento da petição inicial no ponto; por outro lado, a execução fiscal 

intentada contra pessoa ilegítima fato já anteriormente julgado na 

execução , ocasionando a perda do objeto. DERAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº... 70080336365, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 

24/04/2019). (negritos nossos). Portanto, acolho parcialmente a pretensão 

deduzida na inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito do 

embargante, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. CONDENO a parte 

embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados estes em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, inciso I do § 3º, CPC. 

Isento das custas processuais nos termos do art. 8, §1º da Lei 8.620/93 e 

art. 3º da Lei 7.603/01. Por fim, EXTINGO o presente feito com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Transladem-se 

cópias ao procedimento principal. Após, INTIME-SE a exequente para dar 

prosseguimento ao feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol 

D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e 

datado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001877-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI VICENSOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001877-15.2018.8.11.0011 

AUTOR(A): MARLEI VICENSOTTO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação previdenciária proposta por Marlei 

Vicensotto em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, todos 

devidamente qualificados. Entre um ato e outro a autarquia demandada 

apresentou proposta de acordo em ID n. 26278015, ao passo que a autora 

concordou em ID n. 26398374. Os autos vieram conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento e Decido. Prima facie, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

destarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição formulada em 

todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito. Honorários advocatícios conforme acordado entre as 

partes. Sem custas processuais. Providencie-se imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. Determino à 

parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença. Com o 

benefício implantado, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, após o 

trânsito em julgado arquivem-se o processo com as anotações e baixas 

de estilo. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol 

D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000773-51.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BRITO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000773-51.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): GILMAR BRITO DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Gilmar Brito dos Santos 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito da concessão do auxilio doença e a sua 

conversão em aposentadoria por invalidez. O requerente aduziu ser 

segurado da Previdência Social na qualidade de empregado, contudo, teria 

sido acometido por patologias que o teriam incapacitado para exercício de 

suas atividades laborais. Asseverou ter formulado administrativo, 

entretanto, a autarquia ré teria indeferido o pedido, sob a justificativa de 

que não foi constatada a incapacidade laborativa. Diante de tais 

asserções, a autora pugnou pela concessão de aposentadoria por 

invalidez. Recebida a inicial, foi deferido o pedido de antecipação de tutela. 

Citado, o requerido apresentou defesa e quesitos à perícia médica, bem 

como arguiu a preliminar da questão prejudicial do mérito quanto a 

prescrição quinquenal. Na sequência, a autora apresentou réplica. Laudo 

pericial juntado no id n.º 24761444. Realizado o ato e instadas a se 

manifestarem, a parte autora manifestou parcialmente desfavorável. De 

outro turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação. 

SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Inicialmente, 

analisando detidamente os autos verifica-se que o requerido arguiu 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido, vislumbra-se que razão não lhe assiste, uma 

vez o requerente entrou administrativamente com o pedido de concessão 

do benefício de auxílio doença em 06/02/2019 e o ajuizamento da ação se 

deu em 11/04/2019, ou seja, não há o que falar em prescrição quinquenal. 

Por conseguinte, analisando os autos verifico que a insurgência da parte 

requerente em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, já que este foi 

conclusivo. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 

24761444, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado imediatamente o necessário para o devido pagamento dos 

honorários periciais. Verifica-se que a requerente pleiteia o 

restabelecimento de auxílio-doença e a possível conversão em 

aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portadora de problemas 

de saúde que a impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do que a autora era segurada da 

Previdência Social quando do advento da moléstia incapacitante, cujo 

início, segundo documentação idônea acostada ao feito e laudo pericial, 

deu-se no ano de 2011, de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do 

artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro vértice, em 

análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se que a 

incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e PERMANENTE (id n.º 

24761444), sem previsibilidade ao retorno das atividades laborais. Nesta 

senda, como já salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia 

médica sua incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como 

do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, 

superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei 

n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a 

impossibilidade de reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência 

do pleito inicial. Por conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo 

inicial do benefício, anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação 

do auxílio-doença, e, caso este tenha sido negado, a data do requerimento 

administrativo, sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como 

parâmetro para fixação do marco inicial na ausência de requerimento 

formalizado junto à autarquia ré. Desse modo, constata-se que a 

pretensão do requerente em perceber mencionado benefício está 

perfeitamente amparada pela lei, uma vez que a parte autora preenche 

todos os requisitos legais para sua concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o 

que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

INICIAL, para reconhecer o direito do autor ao benefício de aposentadoria 

por invalidez e, ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a 

renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, relativas ao benefício devidas desde o 

INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros. Anoto que o alusivo benefício 

deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação da 

capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91. Determino à parte 

ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, observando-se 

que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser 

executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, 

nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir 

da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 

11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta de 

poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; 

STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250993 Nr: 3540-50.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Barbosa Garcia Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12560, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o documento juntado ás fls. 

113, referente a carta precatória em andamento a comarca de São José 

do Rio Preto, no prazo de 10 dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159462 Nr: 1594-19.2012.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Cardoso - ME, Adriana Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Alves Carneiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CÉLIO ALVES CARNEIRO PEREIRA, Cpf: 
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45701504204, Rg: 14564173, Filiação: Angelina Rodrigues Carneiro 

Pereira e Joaquim Alves Pereira, data de nascimento: 22/12/1972, 

brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, solteiro(a), comerciante, Telefone 

9996-8764. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 750,30 (Setecentos e cinquenta reais e trinta 

centavos), no prazo de 5 dias , contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Raiana Katherine da 

Silva Lira, digitei.

Mirassol D'oeste, 17 de março de 2020

Lucimeire Monaski Friozi Gestora Adm 3 Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5731 Nr: 809-77.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Mec. Diplomata Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUTO MEC. DIPLOMATA LTDA, CNPJ: 

00938631000174. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 659,34 (Seiscentos e cinquenta e nove reais e 

trinta e quatro centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Raiana Katherine da 

Silva Lira, digitei.

Mirassol D'oeste, 17 de março de 2020

Lucimeire Monaski Friozi Gestora Adm 3 Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221925 Nr: 3946-76.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Cpf: 

48152757934, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 5 dias , contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Raiana Katherine da 

Silva Lira, digitei.

Mirassol D'oeste, 17 de março de 2020

Lucimeire Monaski Friozi Gestora Adm 3 Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235535 Nr: 495-72.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizangela Constantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilimar Izoton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIZANGELA CONSTANTINO, Cpf: 

63117983104, Rg: 0957709-2, Filiação: Lourdes dos Santos Constantino e 

Sebastião Constantino, data de nascimento: 19/01/1977, brasileiro(a), 

natural de Mirassol D´oeste-MT, convivente, desempregada. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 592,98 (Quinhentos e noventa e dois reais e 

noventa e oito centavos), no prazo de 5 dias , contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Raiana Katherine da 

Silva Lira, digitei.

Mirassol D'oeste, 17 de março de 2020

Lucimeire Monaski Friozi Gestora Adm 3 Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252822 Nr: 4561-61.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurelio Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AURELIO FERREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

59017872853, Rg: 788594-9, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 dias , contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Raiana Katherine da 

Silva Lira, digitei.

Mirassol D'oeste, 17 de março de 2020

Lucimeire Monaski Friozi Gestora Adm 3 Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254725 Nr: 5497-86.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdSR, Luzia Custodio Neta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Augustinho Rocha
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239, VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMILSON AUGUSTINHO ROCHA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 807,13 (Oitocentos e sete reais e treze 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Raiana Katherine da 

Silva Lira, digitei.

Mirassol D'oeste, 17 de março de 2020

Lucimeire Monaski Friozi Gestora Adm 3 Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000084-70.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. OCHIUTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GSX ASSESSORIA E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, com o transcurso do prazo, INTIME-SE a parte 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo o silêncio interpretado como satisfação da obrigação, conforme Id. 

2887. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 17 de março de 

2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003816-93.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA BRBOSA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

decisão constante do id. 25830026, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 29 de Janeiro de 2020 às 14h00min. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003872-29.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANEDINA ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA CAVALHEIRO MUNIZ OAB - RS107401 (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 05 de fevereiro de 2020 às 

16h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000572-59.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO BOTELHO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANDEIRANTES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA LUNA CERQUEIRA OAB - PE00925 (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 21993174, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 27 de Agosto de 2019 às 15h30min. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003815-11.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIQUINHA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 25830763, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a data de 29/01/2020 às 13:30 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003707-79.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 614 de 975



Decisão de ID. 25107681, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 18/12/2019 Hora: 13:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003872-29.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANEDINA ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA CAVALHEIRO MUNIZ OAB - RS107401 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-49.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI OAB - SP256755 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-34.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003860-15.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES DE MELO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARA DE MELO LESO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003816-93.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA BRBOSA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 
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supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-26.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE SILVA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-23.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ARCANJO DE FIGUEIREDO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000085-55.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE PAULA VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-04.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE CARDOSO BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER OAB - MT25621/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEGINO & NUNES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000093-32.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS MARASSI OAB - MT27010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR EQUIPAMENTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 
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solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-17.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA COSTA ALECRIM (AUTOR)

ALESSANDRO JESUS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO SOUZA SILVA VIDEO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-71.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AURENI ALCIDES DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-89.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE TENORIO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO GUALBERTO CABRAL NETO JUNIOR OAB - MT24357/O 

(ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-08.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA JACOBINA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-14.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-60.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE PELISSARI DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000112-38.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI ALVES MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS MARASSI OAB - MT27010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-81.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE ARCOSTA DE VASCONCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-65.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PERES DIODATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-12.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LOCAMAIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUISIO REMI DA COSTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-19.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DANIEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-06.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003815-11.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIQUINHA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000572-59.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO BOTELHO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANDEIRANTES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA LUNA CERQUEIRA OAB - PE00925 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000088-10.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003707-79.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-56.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BENEDITO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000654-56.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:NELSON 

BENEDITO DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

06/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-41.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000655-41.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:LUCINEIA DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

10/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-26.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000656-26.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ROBERTO 

CARLOS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

10/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-11.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTINO PINTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000657-11.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:CELESTINO 

PINTO RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

10/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-62.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO MARTINS DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-18.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-47.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO MARTINS DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-56.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ALVES MUNIZ RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-17.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO XAVIER BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER OAB - MT25621/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 

(REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-11.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-02.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS GUTHIERY MAZOTI TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANDEIRANTE ENERGIA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-84.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ZULMIRA OLIVEIRA DE SOUZA OAB - 531.735.031-04 (REPRESENTANTE)

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE 

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, 

considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

no âmbito do Poder Judiciário, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período de 15 (quinze) após sua vigência 

CANCELADAS. Certifico, ademais, que, considerando que a Portaria 

supracitada não especificou um prazo exato para reagendamento das 

audiências não urgentes, bem como, por não se enquadrarem os 

presentes autos na hipótese do art. 15, VI da referida normativa, e, ainda, 

diante do cenário instável acerca da epidemia em nosso Estado, o 

REAGENDAMENTO de tais audiências ficam suspensas até novas 

determinações, a fim de se evitar a redesignação em cascata destas 

solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-93.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA ROSA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000658-93.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:CRISTINA ROSA 

MACIEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES PONTES 

JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

02/06/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-48.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000661-48.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:GUSTAVO 

FERREIRA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDISON OLIVEIRA DE 

SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 02/06/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 17 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-33.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIR CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000662-33.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ROSENIR 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 03/06/2020 Hora: 15:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 17 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE LOPES ESTRAMBEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE REMESSA AO ARQUIVO Certifico que, uma vez preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, remeto os presentes autos ao 

ARQUIVO, ficando seu desarquivamento facultado ao pedido das partes, 

em consonância com o determinado pelo(a) Excelentíssimo(a) 

Magistrado(a). Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 17 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-33.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIR CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 03 de Junho de 

2020 às 15:30 horas horas. Informo, ainda, que em conformidade com a 

Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte 

autora para que compareça à referida audiência, devendo Vossa 

Senhoria comunica-la do dia e horário de realização da mesma. 

Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da parte autora na 

audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as custas 

processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da 

CNGC.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003869-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINA MARTINS TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003869-74.2019.8.11.0011. REQUERENTE: LEONTINA MARTINS TOMAZ 

REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos. Sem relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, 

embora já exista sentença de mérito prolatada nos autos, em se tratando 

de direito disponível, e as partes maiores e capazes para transigir, não 

vejo óbice à homologação do acordo ora firmado. Inclusive, a 

jurisprudência perfilha desse entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS 

SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. Tratando-se de direitos 

patrimoniais de caráter privado, o acordo celebrado entre as partes deve 

ser homologado pelo juiz para que surta seus jurídicos e processuais 

efeitos. Nada impede que seja celebrada e homologada transação após a 

sentença de mérito, sem que isso implique afronta aos artigos. 463 e 471 

do diploma processual vigente. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE 

PLANO, PORQUE MANIFESTAMENTE PROCEDENTE. (TJ-RS - AI: 

70047613336 RS , Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, 

Data de Julgamento: 28/02/2012, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 14/03/2012) Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição de id nº 30266451 em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e 

após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROSA BARBOSA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000264-57.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARCOS ROSA BARBOSA 

BISPO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Sem relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição inserida no id nº 30342186 em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em 

julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001602-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLEIDER RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA MORATO DE ARAUJO OAB - MG165021 (ADVOGADO(A))

YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO OAB - MG115670 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001602-66.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JOSE CLEIDER RODRIGUES 

REQUERIDO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA Vistos. 

Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. 

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição inserida no id nº 29886549 em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 487,III, b, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em 

julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000651-04.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

I. N. D. J. (REQUERENTE)

J. D. F. D. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENI FELIPE DO NASCIMENTO OAB - 706.531.351-49 

(REPRESENTANTE)

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000651-04.2020.8.11.0011. REPRESENTANTE: EDILENI FELIPE DO 

NASCIMENTO REQUERENTE: I. N. D. J., J. D. F. D. J. Vistos. RECEBO a 

inicial, eis que preenchidos os requisitos legais, com seus documentos – 

art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Considerando o objeto da ação, 

DETERMINO a remessa dos autos ao MPE para se manifestar no que 

entender de direito. Empós, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 273822 Nr: 3799-74.2019.811.0011

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Teófilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSADABE CHAVES 

CAETANO - OAB:22515/O

 Aqui se tem incidente processual de cumprimento de mandado de prisão 

em desfavor de José Teófilo.

O acusado foi preso na data de 07.09.2019 na comarca e Rio Branco/MT, 

em razão do mandado de prisão em aberto de n° 00020474-90, oriundo da 

comarca de Mamborê/PR.

Embora o cumprimento do mandado de prisão tenha ocorrido na Comarca 

de Rio Branco/MT, o apenado foi transferido para esta comarca de 

Mirassol D’ Oeste-MT, haja vista que a Unidade Prisional de Rio Branco foi 

fechada, conforme se vê da certidão de fl. 42.
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Decisão, à fl. 46.

O apenado, às fls. 49/52, pugnou pela sua permanência nesta Comarca.

Manifestação do Ministério Público, à fl. 57.

 A Execução Penal foi encaminhada para esta comarca, distribuída sob o 

n° 4437-75.2013.8.16.0077, conforme certidão de fls. 61.

Empós, vieram conclusos.

Decido.

Considerando que o mandado de prisão fora devidamente efetivado e que 

o reeducando encontra-se cumprindo pena nessa comarca, nos autos do 

Executivo de Pena certificado em fl. 61, determino o arquivamento dos 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 248699 Nr: 2440-60.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:23202, Emerson Rodrigues da Silva - OAB:17.872, MÁRCIO 

JOSÉ DA SILVA - OAB:16.225

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Tendo em vista a inércia da defesa, intime-se o denunciado para que 

informe se o advogado constituído por ele nos autos ainda representa 

seus interesses ou se irá constituir novo patrono, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Em havendo informação do denunciado de que não possui condições de 

constituir advogado, desde já nomeio a Defensoria Pública para que 

represente seus interesses nesta ação.

 Assim, sendo indicado novo advogado ou mantendo-se o constituído nos 

autos, dê-se vista a esse para que apresente o rol de testemunhas, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Em havendo informação de que não possui condições de constituir 

advogado, vistas à Defensoria Pública para que se manifeste no mesmo 

prazo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 272384 Nr: 3047-05.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24.919, JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - 

OAB:25244/O

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, os 

acadêmicos de direito Wellington Leonel Alves e Bruna Caroline de Castro 

Pereira, Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença das partes 

supracitadas. Em seguida procedeu-se com a oitiva da testemunha Paulino 

Marques de Morais. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM Juiz proferiu o seguinte:

 Revogo a disposição contida na decisão posta na fl. 12, no que se refere 

à juntada do laudo, eis que é tomada por erro material.

 Em razão do encerramento da instrução, dê-se vista às partes para 

apresentação das alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias, iniciando 

pelo Ministério Público.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002868-23.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES SANTOS SOUSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LABORATORIO BIOMEDICA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

Considerando as contestações apresentada(s), nos termos dos artigos 

350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte autora, por seu(s) advogado(s), para impugná-la(s) no prazo de 15 

(quinze) dias. Nova Mutum,17 de março de 2020. ANA RITA CORDENONSI 

BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002674-23.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA JAQUELINE HAMMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar nos autos, tendo em vista que o Requerido não foi devidamente 

citado (AR ID 28546625), no prazo de 05 (cinco) dias. Nova Mutum,17 de 

março de 2020. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de 

Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 38865 Nr: 1798-71.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAG(, FdPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

De proêmio, em análise ao conteúdo da certidão à fl. 67, indefiro o pleito no 

tocante a nomeação de advogado dativo, considerando o Ofício n. 

104/2020/MP-PJCível anexo, bem como a designação de membro para 

atuação nesta urbe, remeto os autos à Defensoria Pública para 

apreciação dos interesses da parte Exequente.

Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45301 Nr: 759-68.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EAAdCO, EAAdCO, PSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, Thuany Pricila Zuanazzi - OAB:, 

Tiago Matheus Silva Bilhar - OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando se tratar de condenação ilíquida, nos termos do 

art. 509, I, do CPC, intime-se a parte Executada, na forma do artigo 510 do 

CPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os documentos 

elucidativos necessários à apuração do valor devido.

Após, intime-se a parte Exequente para que apresente o cálculo do débito 

ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias e, 

em seguida, DÊ-SE vista ao executado para manifestação, em igual prazo.

 Cumpridas as diligências ou decorrido o prazo in albis, certifique-se e 

volvam os autos conclusos para decisão ou nomeação de perito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75333 Nr: 3888-76.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeir Veríssimo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Centro Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Valdeir Veríssimo de Oliveira 

em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Centro Norte – Sicredi.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 147/149, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 147/149 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, c.c. o 

artigo 924, III, do Código de Processo Civil.

Honorários pela parte executada.

Custas conforme constou no acordo.

 Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79414 Nr: 2613-58.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Regina Medeiros da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serviço Autonômo de Água e Esgoto de Nova 

Mutum (SAAE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo de Morais Almeida 

Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Alessandra Moreira 

Pazuch - OAB:13.291-MT

 Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Ordinária para 

Revisão de Débito c.c. Pedidos de Consignação em Pagamento, 

Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela ajuizada por Tânia 

Regina Medeiros da Silva, em desfavor de SAAE – Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Nova Mutum/MT, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.Por consequência REVOGO a medida 

liminarmente deferida nos autos (fls. 28/30), ressaltando-se, porém, o não 

cabimento do corte no fornecimento de água e negativação do nome da 

demandante em razão do débito referente ao mês impugnado nestes autos 

(04/2014), mormente pelo depósito do pagamento em juízo, o qual deverá 

ser liberado em favor da parte ré após o trânsito em julgado da presente 

decisão. Condeno a parte Requerente ao pagamento de honorários 

sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da parte 

Requerida, com fulcro no art. 85, parágrafo 8º do Código de Processo 

Civil, bem como eventuais custas remanescentes, porém suspendo a sua 

executividade ante ao deferimento da gratuidade da justiça. Transitada em 

julgado, arquivem-se, observando as cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86321 Nr: 2714-61.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dries & Cia Ltda - ME, Fernando Diego Dal Mora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tlig Brasil Comunicações Ltda, Luciano Fortuna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte requerente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas às fls.132/133, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93821 Nr: 2343-63.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima Zaira Zanette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Fátima Zaira 

Zanette em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados.

Diante da concordância da parte Exequente nos termos da manifestação 

de fls. 115/116, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS às fls. 

111/113, impondo-se, por consequência, a determinação de expedição da 

Requisição de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório.

Isto posto, DETERMINO a expedição das competentes Requisições de 

Pequeno Valor - RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região – TRF1, para pagamento do débito, em consonância com 

as disposições contidas no art. 535, § 3°, I e II, c.c. o art. 910, § 1°, ambos 

do Código de Processo Civil e do art. 100 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, no valor mencionado à fl. 111/113.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94221 Nr: 2563-61.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Manoel de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaber Felipe de Quadros Silva, Rogerio Mendes 
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Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

De proêmio, postergo a análise do pedido às fls. 71/72, no tocante a 

pesquisa de ativos financeiros e de bens móveis da parte Executada, uma 

vez que a mesma não fora intimada acerca do despacho proferido à fl. 70.

 Desta forma, intime-se a parte Executada via Aviso de Recebimento nos 

endereços constantes nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver, conforme delineado no despacho 

retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95551 Nr: 3398-49.2016.811.0086

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto à fl. 128 pela 

OI S.A., ora Embargante, sob o argumento de que a sentença prolatada às 

fls. 126/127 padeceria do vício de erro material.

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade.

Aduz a parte Embargante, em síntese, que a referida sentença padece de 

erro material, consistente na indevida ratificação de determinação 

concedida em tutela provisória.

De fato, analisando detidamente os autos, constata-se que ocorreu o erro 

material quando da prolação da sentença às fls. 126/127, em relação ao 

postulado pela parte Embargante.

 Com efeito, onde se lê: CONFIRMAR a decisão liminar proferida às fls. 

45/48, tornando definitivas as determinações nela consubstanciadas.

Leia-se: CONFIRMAR a liminar somente em relação ao contrato dos autos, 

tornando-a sem efeito caso já tenha sido encerrado a relação contratual.

“Ex positis”, nos termos do art. 494, II, do Código de Processo Civil, 

concedo provimento ao Recurso de Embargos de Declaração interposto à 

fl. 128, cujo ponto de omissão já fora devidamente analisado acima e 

passa a ser parte integrante da r. sentença às fls. 126/127.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97517 Nr: 4780-77.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGMM, RPMM, SFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Execução de Alimentos proposta por Marcos Gabriel 

Mendes Moraes e Ruan Pietro Mendes Moraes, devidamente 

representados por seu representante Sérgio Fereira de Moraes em 

desfavor de Juliene Mendes da Cruz.

Às fls. 27/28, a demanda fora extinta com fundamente no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, sendo que não foram arbitrados honorários 

sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs 

recurso de apelação às fls. 29/33, requerendo a condenação da 

Executada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

 De proêmio, considerando o disposto pela Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso no recurso de apelação às fls. 29/33, efetuo juízo parcial 

de retratação positivo em relação ao disposto na r. sentença às fls. 27/28, 

no tocante a condenação de honorários.

Defiro ao Executado os benefícios da gratuidade da justiça, ante a crível 

condição de hipossuficiência, considerando o percentual pago a título de 

alimentos, nos termos do art. 98 do Manual de Processo Civil.

Condeno a parte Executada ao pagamento das custas e honorários 

sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos 

termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando, porém, suspensa a 

condenação a teor do art. 98, § 3°, do Manual de Processo Civil.

Transitada em julgado a sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 Publiquem-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92995 Nr: 1846-49.2016.811.0086

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Francisco de Mendonça Boff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saulo Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joe Ortiz Arantes - OAB:MT 

1166-A, Marco Antonio Guimarães J. Junior - OAB:MT 10.369, 

TIAGO JALIL GUBIANI - OAB:79193, Wellington Gabriel Zuchetto 

Barros - OAB:OAB/RS 64.990, Wellington Pacheco Barros - 

OAB:OAB/RS 6.103, Wesley Vanzella Barros - OAB:OAB/RS 88.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aleandra Francisca de Souza 

- OAB:MT 6249, Flaviano Kleber Taques Figueiredo - OAB:MT 7348

 Vistos etc.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos, em nada senso 

requerido, no prazo de 15 dias, arquivem-se os autos.

Ressalto que a multa é só em caso de turbação, o que não foi relatado 

pelo exequente Saulo Santos de Oliveira até o momento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25231 Nr: 159-62.2001.811.0086

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wintson Correa, Carlos Alberto Silva Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Boff, Alberto Francisco de Mendonça 

Boff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joe Ortiz Arantes - OAB:MT 

1166-A, Marco Antonio Guimarães J. Junior - OAB:MT 10.369, 

TIAGO JALIL GUBIANI - OAB:79193, Wellington Gabriel Zuchetto 

Barros - OAB:OAB/RS 64.990, Wellington Pacheco Barros - 

OAB:OAB/RS 6.103, Wesley Vanzella Barros - OAB:OAB/RS 88.867

 Vistos etc.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos, em nada senso 

requerido, no prazo de 15 dias, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 8494 Nr: 1378-08.2004.811.0086

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Gilson Antonio Giacomelli, Jair Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egon Hoepers Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação com fundamento no 

art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, para fins de:DECLARAR 

prescrito o crédito executado, a teor do artigo 206, § 5º, inciso II, do 

Código Civil, c.c. o artigo 25, II, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos 

Advogados do Brasil.Incabíveis honorários. Eventuais custas finais 

conforme determinado no acórdão.Após o trânsito em julgado desta 

sentença e cumprimento das providências acima determinadas, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 18687 Nr: 255-09.2003.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodoeste Implementos de Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tafarel Ferreira & Ferreira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Izaura S. Cavallari 

Rezende - OAB:6.057/MT, Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 Vistos, etc.

De compulso aos autos, verifica-se que o nome da parte Executada já fora 

inscrito nos cadastros de inadimplentes, conforme documento à fl. 255.

Outrossim, defiro o pleito da parte Exequente à fl. 258, pelo o que 

determino a expedição do competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação do veículo descrito à fl. 245, contudo, mediante o aporte aos 

autos de informações quanto ao endereço de tais bens pela parte 

Exequente.

Realizada à penhora e avaliação do bem, intime-se a parte Executada, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o 

que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 22122 Nr: 161-27.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sipal Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Luiz Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luis Antônio - OAB:31.149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pela Sipal Indústria e Comércio 

Ltda em desfavor de Mauro Luis Borsato.

De proêmio, verifica-se o empenho de atos pelo Exequente para pesquisa 

de bens da parte Executada, não tendo logrado grande êxito, quando, 

então, postulou pela requisição das Declarações de Operações Imobiliária 

– DOI e do Imposto de Renda da parte Executada.

Releva notar, que o Superior Tribunal de Justiça em julgados recentes 

assentou posicionamento acerca da desnecessidade de se esgotar todas 

as vias sobre pesquisa bens para utilização dos Sistemas Informatizados 

(Bacenjud, Renajud e Infojud), em privilégio a satisfação do crédito 

executado, inclusive sobre precedente dos recursos repetitivos.

Nesse ponto, eis o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA RENAJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. 

Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, contra decisão 

que indeferiu pedido de consulta, por meio do sistema Renajud, de 

veículos existentes em nome do executado. 2. O Tribunal a quo negou 

provimento ao Agravo de Instrumento. 3. Contudo, esclareça-se que esta 

"Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou 

entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das 

diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a 

penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em 

execução civil ou execução fiscal". (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. 

Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) (grifo 

acrescentado). 4. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o 

entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao 

Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe 1/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Segunda Turma, DJe 14/6/2017; AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 

1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 

4/4/2017; REsp 1.347.222/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, DJe 2/9/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 18/5/2015, e REsp 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 27/5/2016. 5. Atualmente, a questão se encontra 

pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, 

no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos 

repetitivos. 6. Recurso Especial provido.” (REsp 1679562/RJ, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 

13/09/2017). (Sem grifos no original).

E do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA 

DE BENS NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD – DESNECESSÁRIO 

ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA – PRECEDENTES STJ – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça 

assentou jurisprudência sobre a desnecessidade da parte esgotar todas 

as vias de pesquisa de bens, para se deferir a pesquisa de bens nos 

Sistemas Renajud e Infojud.” (AI 57012/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017). (Sem grifos no 

original).

Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita 

Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda 

da parte Executada e das Declarações de Operações Imobiliária - DOI, 

através do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo Exequente à fl. 164, 

vez que, não há qualquer violação de intimidade a busca de bens da parte 

devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho fiscal.

 Ademais, a vida privada da parte Executada permanecerá intocada, e as 

informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo na 

tramitação do processo.

 Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo, bem como proceder em observância aos arts. 476 e 477 da 

CNGC/MT.

De mesmo modo, determino a pesquisa sobre bens móveis da parte 

Executada, pelo Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Assim, intime-se a parte Exequente, para que, querendo, se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25233 Nr: 183-90.2001.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Francisco de Mendonça Boff
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joe Ortiz Arantes - OAB:MT 

1166-A, Marco Antonio Guimarães J. Junior - OAB:MT 10.369, 

TIAGO JALIL GUBIANI - OAB:79193, Wellington Gabriel Zuchetto 

Barros - OAB:OAB/RS 64.990, Wellington Pacheco Barros - 

OAB:OAB/RS 6.103, Wesley Vanzella Barros - OAB:OAB/RS 88.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 Vistos etc.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos, em nada senso 

requerido, no prazo de 15 dias, arquivem-se os autos.

Não conheço do pedido de fls. 424, tendo em vista que o senhor Alberto 

Francisco de Mendonça Boff teve seu pedido julgado improcedente pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não cabendo a ele 

executar a sentença.

Caso haja dúvidas sobre a localização dos 40 ha, deve o executado 

entrar com a competente Ação Reinvindicatória ou Demarcatória.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 33690 Nr: 36-54.2007.811.0086

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcenir Paes Pereira, Saulo Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Francisco de Mendonça Boff, Vilson 

Correa, Carlos Alberto Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Pavoni Rodrigues - 

OAB:177151/SP, Aleandra F. de Souza - OAB:MT 6249, Flaviano 

Kleber Taques Figueiredo - OAB:MT 7348, Marcelo Pereira de 

Lucena - OAB:MT 16528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, ALESSANDRO MARTINS - OAB:MT 4.733-E, Joe 

Ortiz Arantes - OAB:MT 1166-A, Marco Antonio Guimarães J. 

Junior - OAB:MT 10.369, TIAGO JALIL GUBIANI - OAB:79193, 

Wellington Gabriel Zuchetto Barros - OAB:OAB/RS 64.990, 

Wellington Pacheco Barros - OAB:OAB/RS 6.103, Wesley Vanzella 

Barros - OAB:OAB/RS 88.867

 Vistos etc.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos, em nada senso 

requerido, no prazo de 15 dias, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39327 Nr: 2285-41.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAG(, FdPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, em análise ao conteúdo da certidão à fl. 91, indefiro o pleito no 

tocante a nomeação de advogado dativo, considerando o Ofício n. 

104/2020/MP-PJCível anexo, bem como a designação de membro para 

atuação nesta urbe, remeto os autos à Defensoria Pública para 

apreciação dos interesses da parte Exequente.

Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41923 Nr: 1282-17.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdO(M, BAMdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Matheus Melo 

de Oliveira, devidamente representado por sua genitora Bruna Adriana 

Melo dos Reis em desfavor de Bruno de Oliveira.

Do compulso dos autos, denota-se que determinada a intimação da parte 

Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao 

feito, esta informa a desistência da presente demanda e pugna, ainda, 

pela sua extinção, conforme manifestação à fl. 71 dos autos.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 71, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte Exequente, ficando, porém, suspensa a condenação a 

teor do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil. Incabíveis honorários 

advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45032 Nr: 461-76.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Harry Durks, Erna Pilger Durks

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A, Vinícius Duarte Barnes - OAB:56.242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Vistos, etc.

Ante a indagação retro, proceda-se a Sra. Registradora com a baixa da 

averbação imposta ao imóvel registrado sob a matrícula n° 3.519: Av. 

05/3.519 e Av. 06/3.519, eis que referentes à estes autos, conforme fls. 

48/53, 82 e 147/148.

Expeça-se o competente ofício, observando a explanação supra.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51128 Nr: 2164-08.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdPS, JHdPS, GdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

De proêmio, postergo o pedido à fl. 53/54.

Ainda, considerando o delineado às fls. 55/134 pela parte Executada, 

intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca do pagamento informado e a regularidade dos 

valores recebidos, sendo que o silêncio será interpretado como 

concordância.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51277 Nr: 2310-49.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Veríssimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados Centro Norte – Sicredi em desfavor de 

Valdeir Veríssimo de Oliveira.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 48/49, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 48/49 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, c.c. o artigo 

924, III, do Código de Processo Civil.

Honorários pela parte executada.

Custas conforme constou no acordo.

 Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51578 Nr: 2608-41.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Veríssimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi 

Ouro Verde MT em desfavor de Valdeir Veríssimo de Oliveira.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 189/191, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 189/191 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, c.c. o 

artigo 924, III, do Código de Processo Civil.

Honorários pela parte executada.

Custas conforme constou no acordo.

 Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52007 Nr: 3024-09.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Veríssimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT em 

desfavor de João Batista Veríssimo de Oliveira

 Com o regular trâmite da demanda, às fls. 107/109, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 107/109 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, c.c. o 

artigo 924, III, do Código de Processo Civil.

Honorários pela parte executada.

Custas conforme constou no acordo.

 Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52618 Nr: 3473-64.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldo Vargas de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Considerando que no mandado de citação em nome do Executado Ivaldo 

Vargas de Oliveira à fl. 66, não consta a certidão do Oficial de Justiça, 

proceda-se a Secretaria Judicial com o necessário para a juntada da 

referida certidão.

Após, conclusos para a deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54370 Nr: 1856-35.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dluvas - Industria Equipamentos de Segurança 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Consigne-se que, sobrevindo a devolução do AR, conforme dispõe o 

artigo 274, parágrafo único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos”, diante do dever da parte 

manter o seu endereço atualizado.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de bloqueio inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), portanto 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução, exceto quando de se tratar de dívida 

alimentar e gozo do benefício da gratuidade judiciária pela parte 

Exequente.

A Secretaria Judicial deverá se atentar para a seguinte disposição da Lei 

de Execução Fiscal:

 “Art. 12 – (...) § 3º - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao 

executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não 

contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante 

legal”.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71675 Nr: 187-10.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Lucinete Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

De compulso aos autos, nota-se que após a pesquisa via Sistemas 

Informatizados não fora tentada a citação a Executada Lucinete Maria da 

Silva no endereço obtido e, em relação ao Executado Adir Freo, somente 

fora tentada a citação da parte Executada por carta de intimação, cujo 

resultado fora “Desconhecido” à fl. 149, quando, então, possível a citação 

por oficial de justiça.

Desta forma, cite-se a parte Executada por oficial de justiça, considerando 

que só tentada por carta de intimação, em observância ao endereço 

declinado às fls. 144/145, quando, então, intime-se a parte Exequente para 

que efetue recolhimento da devida diligencia.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72154 Nr: 656-56.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tonello Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valmor Kerber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Vistos, etc.

De proêmio, determino que seja certificado nos autos do processo 

0010408-81.2013.811.0044, que os valores penhorados devem ser 

acrescidos de juros e correção monetária, até a data do efetivo 

pagamento.

 Ainda, defiro o pedido à fl. 135, item 2, no tocante a inscrição do nome da 

parte Executada nos cadastros de inadimplentes, forte no art. 782, § 3°, 

do Código de Processo Civil, através do Sistema SerasaJud.

Desta forma, intime-se a parte Exequente, para, querendo, manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72403 Nr: 917-21.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Tironis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte exequente, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls. 52, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72680 Nr: 1199-59.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 Vistos, etc.

Dê proêmio, no que se refere ao pedido de bloqueio judicial solicitado às 

fls. 100/101, antes de analisar o pleito, se faz necessário a intimação da 

parte Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o 

respectivo cálculo do débito atualizado, ressalva-se informar que o 

bloqueio judicial realizado à fl. 90 foi indicado a inexistência de 

relacionamento do CPF no banco de dados do Sistema Bacenjud.

Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73684 Nr: 2202-49.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseli Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que foram dirimidas integralmente as possibilidades de 

citação pessoal da parte Executada, satisfeito o requisito para realização 

da citação por edital do Executado.

Assim, não obstante a falta de localização do referido Executado por 

encontrar-se em local incerto e não sabido, determino que seja citado por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 830, § 2°, c.c. o 

art. 257, ambos do Código de Processo Civil, para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial à 

parte revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da 

citação editalícia, seja a curadora intimada para apresentar manifestação 

pertinente ao caso, no prazo legal.

Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73770 Nr: 2285-65.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Borsatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

De proêmio, anoto que o feito já fora suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, 

a teor do art. 921, III, § 1°, do Código de Processo Civil, conforme decisão 

à fl. 51.

Desta forma, defiro o requerido pelo Exequente à fl. 75, quando, então, 

arquivem-se os autos, nos ditames do § 2°, do art. 921, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76660 Nr: 285-58.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Veríssimo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão 

Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por João Batista Veríssimo de 

Oliveira em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Ouro 

Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 192/194, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 192/194 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, c.c. o 

artigo 924, III, do Código de Processo Civil.

Honorários pela parte executada.

Custas conforme constou no acordo.

 Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78204 Nr: 1602-91.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): John Lennon Custodio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste 

aos autos o endereço da parte Executada, ou, comprovação que tentou 

localizar o seu endereço.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78676 Nr: 1932-88.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferreira Leite, Paula Rosane Uemura 

Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

fique ciente da consulta de endereço às fls. 83/84, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79861 Nr: 3009-35.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Falco Palharini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:MT 16.308-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Revisional proposta por Adriano Falco Palharini em face 

do Banco Finasa BMC S/A

Às fls. 134/140 fora proferida sentença julgando improcedentes os pleitos 

iniciais, bem como revogando a liminar deferida às fls. 62/63.

A parte autora comunica interesse em composição amigável, conforme se 

abstrai da petição de fls. 141/151, sendo que às fls. 152 pleiteia pela 

homologação de avença e arquivamento do feito.

Novo pleito às fls. 159 em que a autora informa a propositura de execução 

provisória de sentença perante o Juizado Especial Cível desta Comarca 

(autos n. 1000839-68.2017.8.11.0086), relativa à multa diária decorrente 

do atraso no cumprimento da liminar de fls. 62/63.

 Releva notar que, em que pese exista o comparecimento espontâneo do 

Banco Finasa naqueles autos, inclusive com o depósito prévio dos valores 

discutidos, tal feito fora extinto sem julgamento de mérito.

Postula a autora pela vinculação aos presentes autos dos valores 

depositados na execução provisória de sentença, a fim de revertê-los 

para si como forma de adimplir referida multa.

 Manifestação da parte requerida às fls. 163.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório. Fundamento e Decido.

 Pois bem.

 De proêmio, determino à Secretaria Judicial que certifique acerca do 

trânsito em julgado da sentença de fls. 134/140.

 No tocante à vinculação e levantamento dos valores depositados na 

Execução Provisória de Sentença de n. 1000839-68.2017.8.11.0086, resta 

incontroverso nos autos que a sentença que improcedeu o pleito principal 

tornou sem efeito o crédito derivado da fixação da multa diária, perdendo o 

objeto a execução provisória daí advinda.

 Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já salientou que:

(...) O interesse nas astreintes encontra-se visceralmente ligado ao êxito 

da parte na ação principal, êxito esse que acaba por se caracterizar como 

uma condição resolutiva da multa cominatória: se procedente o pedido, 

convalida-se; se improcedente, perde efeito retroativamente. 4. 

Considerando que a lógica norteadora do nosso sistema processual é 

conferir ao autor o produto da multa cominatória derivada do 

descumprimento da obrigação pelo devedor, seria completamente 

irracional admitir o beneficiamento daquele com as astreintes quando a 

decisão final concluir pela improcedência do pedido, sob pena, inclusive, 

de se caracterizar o enriquecimento sem causa do autor. 5. A revogação 

da tutela antecipada na qual baseado o título executivo provisório de 

astreintes, fica sem efeito a respectiva execução, que também possui 

natureza provisória, (...) (STJ - REsp: 1245539 SP 2011/0039098-6, 

Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2014)

Em reforço ao explanado, semelhante é o entendimento deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - OCORRÊNCIA – SUPRIDA - 

RECURSO PROVIDO - EFEITO MODIFICATIVO - INEXIGIBILIDADE DO 

TÍTULO - ASTREINTE - PROVISORIEDADE - DEMANDA PRINCIPAL 

JULGADA IMPROCEDENTE - TRANSITADA EM JULGADO - NULIDADE DA 

EXECUÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVIDO - EXECUÇÃO 

EXTINTA - DECISÃO RECORRIDA - REFORMADA. Verificando a existência 

de omissão em pontos não objetivados nas razões recursais e de 

interesse ao deslinde da ação, justo se faz o acolhimento dos embargos 

para fim de suprir a omissão. Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença de improcedência proferida no processo principal, resta como 

reconhecida a inexigibilidade da cobrança da astreinte fixada no processo 

cautelar. Os efeitos da sentença proferida em ação cautelar - tem 

natureza acessória e de efeitos temporários, cujo objetivo é garantir a 

utilidade do resultado de outra ação, não subsistindo sua exigibilidade com 

a improcedência do pedido deduzido na demanda principal. (ED 

152094/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 

21/01/2016)

Diante de tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de fls. 161.

Acerca do acordo noticiado nos autos, intime-se a parte requerida para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 631 de 975



que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a o aporte aos autos da manifestação da parte requerida ou 

certificado o decurso do prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80380 Nr: 3544-61.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avaci Amara da Silva Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Seguros DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:MT 27.234/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8.506-A

 Sentença.

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Indenização do Seguro DPVAT proposta por Avaci 

Amara da Silva Brito, em desfavor de Seguradora Líder de Seguros 

DPVAT.

Argumenta a Requerente que, na data de 07 de agosto de 2013, sofreu 

um acidente automobilístico quando a motocicleta que conduzia foi atingida 

por um veículo pick-up Fiat/Strada.

 Relata que no dia do acidente não sentiu dor alguma, crendo não precisar 

de atendimento médico. Contudo, após uma semana, passou a sentir 

fortes dores no joelho esquerdo e, ao procurar auxílio médico, foi 

encaminhada para tratamento cirúrgico.

 Aduz que, em decorrência da lesão, submeteu-se a logo tratamento 

fisioterápico sem que houvesse melhora em seu quadro clínico, 

esclarecendo que seu joelho não flexiona e que necessita de muletas para 

caminhar.

Narra que no ano de 2014 formulou pedido administrativo à Requerida, 

relativo à indenização pelo dano pessoal permanente sofrido, o qual 

possui o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Todavia, a Requerida lhe indenizou apenas na quantia de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme 

fez prova.

Diante disso, postula pelo pagamento integral da indenização referente ao 

dano pessoal permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais).

A inicial veio acompanhada das fls. 12/29.

Decisão à fl. 30, determinando emenda à inicial para que a Requerente 

apresentasse comprovação do requerimento administrativo, o que foi 

cumprido.

À fl. 34 fora deferido o benefício da gratuidade judiciária à parte Autora, 

bem como determinando a citação da parte Requerida para 

comparecimento em audiência de conciliação.

Tentada a conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo à fl. 51, 

oportunidade em que a Requerente pugnou pela produção de prova 

pericial e pela juntada dos documentos de fls. 53/65, ao passo que a 

Requerida pediu o depoimento pessoal da Autora.

A Requerida apresentou contestação oral em audiência de conciliação, 

consoante mídia digital à fl. 52, alegando que o valor devido fora 

devidamente pago na esfera administrativa, bem como que a Requerente 

não comprovou o agravamento da invalidez após o recebimento da 

indenização. Pugnou pela aplicação da lei n. 11.482/2007, vigente à época 

do sinistro, e pela observância à Lei n. 11.945/2009 quanto à 

proporcionalidade da lesão. Por fim, argumentou a improcedência da ação.

Impugnação às fls. 68/69.

Entre um ato e outro, as partes regularizaram suas representações 

processuais, de acordo com as procurações de fls. 85 e 104.

Decisão saneadora às fls. 88/90verso, determinando realização de nova 

perícia, ante o impedimento do médico José Carlos Rodrigues de Araújo, 

declarando nula a perícia outrora realizada.

A Requerente formulou quesitos às fls. 91/93 e a Requerida às fls. 

102/102verso.

 Laudo pericial acostado às fls. 112/113.

Intimadas às partes quanto ao laudo, às fls. 116/117 a Requerente anuiu 

com o resultado da perícia, ao passo que a Requerida não se manifestou.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

De proêmio, importa salientar que as questões preliminares já foram 

devidamente analisadas, por ocasião da decisão saneadora, quando, 

então, passa-se diretamente a questão meritória da demanda.

Do Mérito.

Versam os autos sobre cobrança de seguro DPVAT, pelo qual a 

Requerente pretende receber indenização em decorrência de lesão parcial 

permanente em seu joelho esquerdo, decorrente de acidente de trânsito.

Pois bem.

Emerge dos autos que claro está que a parte Requerente faz “jus” ao 

referido seguro. Tanto o acidente, quanto o nexo de causalidade restaram 

demonstrados por meio dos documentos acostados ao feito.

Pela análise do “Boletim de Ocorrência n. 1323” de fl. 15, bem como dos 

demais documentos referentes a diversos atendimentos, é possível 

concluir que a Requerente, de fato, padece de lesão permanente em seu 

joelho esquerdo, ocasionada pelo acidente automobilístico descrito na 

exordial.

Os referidos documentos informam os dados essenciais da ocorrência, a 

data do evento, a dinâmica e local dos fatos, o veículo automotor envolvido 

no acidente e sua descrição, suficientes a comprovar a existência do fato 

e do nexo causal.

In casu, necessária a discussão sobre o grau de invalidez da Autora, na 

medida do artigo 3º, alínea c, inciso II, §1°, inciso I, Lei nº 6.194/74, ao 

dispor:

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada:

 I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas.

 § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo:

 I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda 

anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

 II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (g.n.)

 Quanto ao grau de invalidez da Autora, registro o exposto pelo médico 

perito às fls. 112/113, o qual quantifica a incapacidade da Requerente em 

50% (cinquenta por cento), em caráter definitivo.

O laudo médico pericial é cristalino e suficientemente claro ao demonstrar 

que a Requerente sofreu diminuição significativa da mobilidade da 

articulação do joelho esquerdo, que está incapaz de exercer suas 

atividades laborais e caminha com o auxílio de muletas, bastando tão 

somente relacionar a lesão da Autora com o disposto na Tabela Anexa a 

Lei n° 6.194, de 19 de dezembro de 1974, a qual regulamente o disposto 

no art. 3°, vigente a época dos fatos.

Por assim ser, o valor que a Autora tem direito a receber perfaz a quantia 

de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Todavia, subtraída 

a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), que recebeu pela via administrativa, perfazendo, então, o 

montante de R$ 4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e 

cinco centavos).
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Dispositivo.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Indenização de Seguro DPVAT proposta por Amara da Silva Brito, em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização do seguro DPVAT 

à Requerente na quantia de R$ 4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito 

reais e setenta e cinco centavos), com correção monetária a partir do 

evento danoso (súmula 580 – STJ), e juros de mora desde a citação, nos 

ditames da Súmula n. 426, do Superior Tribunal de Justiça.

Em vista da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das 

custas processuais e suportará a condenação dos honorários da parte 

contrária que ora fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada, nos termos 

do art. 85, §§ 2o e 4o do CPC, vedada a sua compensação e observada a 

gratuidade da justiça outrora concedida;

Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das 

providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as 

necessárias anotações.

Ciência ao Ministério Público.

P. I. C.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83139 Nr: 884-60.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar de Souza Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Seguros DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8.506-A

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT proposta 

por Josimar de Souza Leite em desfavor da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Consta na exordial que o Autor, na data de 22 de agosto de 2013, ao 

conduzir uma motocicleta fora colhido pelo veículo Ford Pampa que, sem a 

devida atenção, invadiu a via preferencial, atropelando-o.

Relata que sofreu lesão no joelho esquerdo e no rosto, esta última 

consubstanciada em esmagamento do lábio superior, havendo 

necessidade de uma intervenção cirúrgica para preenchimento.

Comunica que realizado o pleito de seguro pela via administrativa, não 

logrou êxito no recebimento da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), considerando a existência de lesão permanente.

Com a inicial (fls. 05/17), juntou documentos às fls. 18/36-verso.

Decisão inicial à fl. 37, deferindo os benefícios da gratuidade judiciária, 

bem como determinada a citação da parte Requerida.

Devidamente citada, a parte Requerida apresentou contestação às fls. 

39/45, alegando a ausência do boletim de ocorrência, documento 

fundamental para comprovação do acidente, bem como defendendo a 

proporcionalidade do pagamento da indenização conforme a extensão da 

lesão.

 Por assim sendo, requer a improcedência da demanda, com a 

condenação em honorários de sucumbência de estilo.

Com a manifestação defensiva, juntou documentos às fls. 46/67.

A impugnação à contestação é vista às fls. 69/77.

Termo de sessão de conciliação à fl. 82, tendo restado prejudicada a 

realização da perícia ante a ausência de prontuário, exames e relatório 

médico do Requerente.

Às fls. 90/98 o Requerente procedeu à juntada do prontuário médico.

Decisão saneadora às fls. 99/100, fixando os pontos controvertidos da 

demanda e instando as partes a especificarem as provas a produzir.

A parte Autora pleiteou a produção de prova oral (fl. 102), já a Requerida, 

além do depoimento pessoal do autor e testemunhas, pediu a produção de 

prova pericial (fl. 103/103-verso).

Às fls. 104/105-verso fora deferida a realização da perícia, bem como 

nomeado o perito.

O laudo pericial é visto às fls. 113/114.

O Requerente se manifestou quanto ao laudo às fls. 116/117 e o 

Requerido à fl. 118.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, verifico que as provas nele colacionadas são 

suficientes para o julgamento da lide, e por entender que a matéria 

discutida não prescinde de produção de provas em audiência, já que os 

documentos dos apresentados se mostram suficientes, passo a julgar a 

lide nos exatos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Daí porque o cabimento, no caso e pelo teor da decisão que se segue, do 

julgamento antecipado da lide, sem que se possa falar em cerceamento do 

direito de defesa, tendo em vista que às partes fora oportunizada trazer 

para os autos, com a inicial e contestação as provas que entendem 

necessárias e pertinentes, bem como por ponderar pelo aporte aos autos 

do Laudo Pericial às fls. 113/114.

Do Mérito.

De início, não há falar em ausência de documento essencial (boletim de 

ocorrência) comprobatório do acidente, bem como de suas 

consequências, haja vista que a Requerida juntou tal documento à fl.62.

No que concerne ao mérito, compulsando os autos, denota-se que o 

Requerente pretende o recebimento de indenização securitária na quantia 

de R$ 13.500,00, sob alegação de invalidez parcial permanente.

Colhe-se da inicial e dos documentos encartados que, em razão do 

acidente, o Requerente sofreu lesão no joelho esquerdo e esmagamento 

do lábio superior.

Pois bem.

Realizada a perícia (fls. 113/114), restou constatado que, quanto ao 

joelho, atualmente o Requerente não padece de nenhum tipo de sequela 

funcional, podendo realizar sua atividade laboral sem dificuldades.

 Dessa feita, quanto ao joelho lesionado, não há que se falar em 

incapacidade parcial permanente apta a ensejar o recebimento da 

indenização securitária pleiteada.

Quanto ao esmagamento do lábio superior por ocasião do acidente, é 

certo que o Requerente suporta uma deformidade que lhe confere dano 

estético, entretanto, como bem apontado pelo exame pericial, tal prejuízo 

estético não compromete suas funções vitais como um todo.

No ponto, o artigo 5º da Lei n. 6.194/74 com alteração dada pela MP n. 

451/2008, convertida na Lei n. 11.945/2009, além da prova da invalidez 

permanente, exige a comprovação da graduação para fins de 

quantificação da indenização nos acidentes ocorridos a partir de 16 de 

dezembro de 2008, conforme art. 3º, inciso II, § 1º, o que é o caso dos 

autos.

Ainda, a Súmula 474 do STJ dispõe que: “A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez”.

No entanto, caracterizado apenas o dano estético, conforme laudo médico 

(deformidade em lábio superior), a situação não está prevista na Lei n.º 

6.194/76 e, portanto, não passível de indenização.

A corroborar tal posicionamento, traz-se à colação os seguintes julgados:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ 

PARCIAL PERMANENTE. INCIDÊNCIA DA LEI 6.194/74 COM REDAÇÃO DA 

LEI 11.945/09. TEMPUS REGIT ACTUM. PERDA DE ELEMENTOS 

DENTÁRIOS. DEBILIDADE MASTIGATÓRIA E DANO ESTÉTICO NÃO 

PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELO DPVAT. 1. Em 

obediência ao postulado tempus regit actum, e considerando que o 

acidente que vitimou a parte autora ocorreu em 30/04/11, incide no caso a 

Lei nº 11.945/09, que alterou o art. 3º, II da Lei nº 6.194/74, para 

estabelecer novos limites ao pagamento de indenização por invalidez 

permanente decorrente do seguro DPVAT. 2. Assim, a indenização deve 

ser fixada até o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

previsto na Lei nº 11.482/07, observado o grau de invalidez, se total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

nos termos do § 1º do art. 3º da Lei 6.194/74 (Incluído pela Lei nº 

11.945/09), para os casos previstos no inciso "II", do mesmo artigo, e não 

no valor máximo, como determinava a redação anterior. 3. Laudos de 

exame de corpo de delito e de perícia médica realizada nos presentes 

autos atestando que o autor sofreu debilidade permanente da função 

mastigatória, apresentando incapacidade parcial e permanente estimada 

em 10% (dez por cento), como sequela residual por perda de três 

elementos dentários (incisivos superiores), e dano estético em grau 

mínimo. 4. Contudo, ao confrontar as lesões odontológicas sofridas pelo 
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autor/apelante com a Tabela de Danos Corporais - Anexo da Lei nº 

11.945/09, não encontramos nenhuma previsão de indenização para 

perda de elementos dentários ou debilidade mastigatória e, como 

destacado na sentença, o Seguro DPVAT também não cobre danos 

estéticos. Precedentes. 5. Destarte, não obstante serem decorrentes de 

acidente automobilístico, a lesão odontológica sofrida pelo autor, e seus 

consectários funcionais e estéticos, não são indenizáveis pelo Seguro 

DPVAT, a justificar o desprovimento do recurso. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO”. (TJ-RJ - APL: 00059930920148190073, Relator: Des(a). 

CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/05/2019, 

VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL). (g.n.)

E ainda:

 “DIREITO CIVIL. COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA. I. O ART. 3º DA LEI N. 

6.194/74, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.945/2009, AO 

CONCEDER A COBERTURA DO SEGURO DPVAT NOS CASOS DE 

INVALIDEZ PERMANENTE, DETERMINA A IDENTIFICAÇÃO DAS LESÕES 

SOFRIDAS PELA VÍTIMA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO CONFORME A 

TABELA NELA ANEXA. II. CONFORME SE INFERE DA REFERIDA TABELA, 

A INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT NÃO ABRANGE DANO ESTÉTICO, 

COMO AS CICATRIZES, MAS APENAS A PERDA ANATÔMICA OU 

FUNCIONAL DE MEMBRO OU A PERDA DE ALGUM SENTIDO. III. AUSENTE 

A COMPROVAÇÃO DE QUE A LESÃO TENHA CAUSADO A INVALIDEZ 

PERMANENTE, INCABÍVEL O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. IV. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO”. (TJ-DF - APC: 

20120310255069 DF 0024939-49.2012.8.07.0003, Relator: JOSÉ DIVINO 

DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/08/2013, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2013 . Pág.: 191). (g.n.)

O laudo médico pericial é cristalino e suficientemente claro ao demonstrar 

que o Requerente sofre apenas um dano estético que não significa perda 

anatômica funcional que lhe provoque invalidez permanente, não 

encontrando previsão na Lei n. 11.945/09, improcedendo o pedido autoral 

em relação ao mérito.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente de Ação de Indenização do 

Seguro DPVAT proposta por Josimar de Souza Leite em desfavor da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas e honorários 

sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos 

termos do art. 85, § 6°, do Código de Processo Civil, ficando, porém, 

suspensa a condenação a teor do art. 98, § 3°, do Manual de Processo 

Civil.

Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das 

providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as 

necessárias anotações.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85521 Nr: 2272-95.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrissolo Comércio de Peças e Implementos 

Agrícolas Ltda, Nelio Angelo Santiago, Altair Benedito Leite, Rosemara 

Ortega Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Devolvam-se os autos à Secretaria Judicial para que proceda com a 

juntada dos respectivos Avisos de Recebimento/Correspondências 

devolvidas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86466 Nr: 2805-54.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neire Siqueira Campos Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Beneficente São Camilo, Município 

de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Sem adv. - OAB:1

 Julgo IMPROCEDENTE a demanda em relação ao município de Nova 

Mutum/MT.Ante a sucumbência parte Requerente, condeno-a em 

honorários de 10% (dez por cento) do valor da condenação em favor do 

Município de Nova Mutum/MT e 50% das custas processuais, os quais 

suspendo ante a gratuidade de justiça deferida.Ante a sucumbência 

recíproca parte Requerida Sociedade Beneficente São Camilo, condeno-a 

em honorários de 10% (dez por cento) do valor da condenação em favor 

da requerente e 50% das custas processuais.Os honorários foram 

arbitrados em 20%, considerando a complexidade da demanda e as 

diligências realizadas, bem como o zelo profissional das partes em trazer 

os documentos elucidativos.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

procedendo com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98713 Nr: 5001182-06.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Bortoluzzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Jansen 

Nogueira - OAB:, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14258-A

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando se tratar de condenação ilíquida, nos termos do 

art. 509, I, do CPC, intime-se a parte Executada, na forma do artigo 510 do 

CPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os documentos 

elucidativos necessários à apuração do valor devido.

Cumprida a diligência ou decorrido o prazo in albis, certifique-se e volvam 

os autos conclusos para decisão ou nomeação de perito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110724 Nr: 6346-27.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pará - Indústria e Comércio de Óleos Vegetais Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Junior Biesbenk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro por ora a liberação de valores.

 Desta forma, intime-se pessoalmente a parte Executada Ivan Junior 

Biesbenk via Aviso de Recebimento, no endereço indicado à fl. 64, para 

apresentar impugnação no prazo de 5 (cinco) dias, em observância ao 

delineado no art. 854, § 2°, do Código de Processo Civil, com redação “in 

verbis”:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução.

§ 2º. Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este 

será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente.”

Saliento que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.
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De mais a mais, defiro o pleito às fls. 74/75, item “II”, pelo o que determino a 

expedição do competente mandado de penhora e avaliação, nos termos ali 

requeridos, nomeando, desde já, o Autor como fiel depositário do bem.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111851 Nr: 6965-54.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adminstradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUZIR DA SILVA PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte exequente, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls. 32, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 11785 Nr: 116-62.2000.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jadir Dias de Oliveira & Cia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Cristina Muraro - 

OAB:7599/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DECLARO prescrito o crédito tributário, nos termos do art. 40, 

§ 4°, da Lei 6.830/80, e por consequência JULGO EXTINTO o processo 

com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/80. 

Incabíveis honorários.Transitada em julgado, arquive-se, observando as 

cautelas de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49412 Nr: 497-84.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Baggio Máquinas Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Antônio Devenz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:MT 5425-B, Mateus 

Menegon - OAB:11229 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

De proêmio, verifica-se que fora tentada a citação da parte Executada por 

oficial de justiça, desta forma, expeça-se Carta de Citação no endereço 

constante à fl. 81.

Caso infrutífera, considerando que é dever do Executado informar a 

mudança de endereço em que fora citado, e a tentativa infrutífera de 

intimação acerca da penhora positiva no endereço localizado via Sistemas 

Informatizados, com fulcro no Art. 841, §4° do Código de Processo Civil, 

defiro o requerido à fl. 82/83v, e determino à expedição de alvará judicial 

para liberação dos valores depositados nos autos, devendo a Secretaria 

Judicial guardar observância aos dados bancários informados à fl. 73.

De mais a mais, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50311 Nr: 1368-17.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. Cocato - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela União em desfavor de 

M. A. Cocato - ME.

A parte Exequente, à fl. 17 dos autos, informa o cancelamento do débito 

devido pela parte Executada, bem como pugna pela extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Considerando o cancelamento da obrigação, a extinção da demanda é 

medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução de 

mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50951 Nr: 1995-21.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto 29 Comércio de Combustíveis Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo O. Barbosa ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Posto 29 Comércio de 

Combustíveis, em desfavor de Paulo O. Barbosa ME.

Devidamente intimada para dar prosseguimento na demanda, a parte 

Requerente manteve-se inerte, vide certidão constante à fl. 106.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Não se pode admitir a eternização do processo, nem há que se falar em 

arquivo provisório permanente.

Conforme verificado na certidão à fl. 106 dos autos, devidamente intimada 

para dar prosseguimento na demanda a parte Autora quedou-se inerte.

Não se pode admitir a eternização do processo, nem há que se falar em 

arquivo provisório permanente.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, III, e § 1°, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito.

Eventuais custas finais pela parte Autora, incabíveis honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo, independente de nova intimação.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51205 Nr: 2240-32.2011.811.0086
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Multi Corretora e Incorporadora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela União em desfavor de 

Multi Corretora e Incorporadora Ltda.

Instada a se manifestar, à fl. 88 a parte Exequente informa o pagamento 

da dívida e formula o pedido de extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

 Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte Executada, pelo princípio da causalidade. Sem 

honorários.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 Publiquem-se.

Intimem-se.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54385 Nr: 37906-60.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio César Ferraz de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 NOMEIO como perito do Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá Albuquerque, 

CRM-MT 7689-MT, podendo ser localizado no Centro Integrado de Saúde 

Municipal, para que desde já agende data para a realização da perícia 

médica com a parte Autora, com cadastro no Banco de Dados de Peritos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Porém, para melhor 

efetivação da prova pericial, em complementação à decisão proferida às 

fls. 110/111, saliento que o seu desenvolvimento dar-se-á na seguinte 

ordem:1.Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arguirem impedimento ou suspeição do Senhor Perito, indicarem 

assistente técnico e apresentarem os quesitos.2.Com o aporte aos autos 

das manifestações das partes, intime-se o Senhor Perito, para caso aceite 

a designação, formular a proposta de honorários, apresentar currículo, 

com comprovação de especialização e contatos profissionais, no prazo 

de 5 (cinco) dias.3.Constando os autos com a manifestação do Senhor 

Perito, intime-se a parte Exequente para no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifestar acerca da proposta de honorários, já que arcará integralmente 

com os honorários periciais..4.Realizado o depósito nos autos dos 

honorários periciais, intime-se o Senhor Perito para que no prazo de 10 

(dez) dias, informe por simples comunicação nos autos, dia e hora da 

realização da perícia, bem como para que no prazo de 30 (trinta) dias 

após a perícia, proceda com a confecção e consequente entrega do laudo 

pericial, bem como pelos assistentes técnicos, devendo a Secretaria 

Judicial providenciar a regular intimação das partes.5Apresentado o laudo 

pericial pelo Senhor Perito, intimem-se as partes para, querendo, se 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73325 Nr: 1841-32.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elder Reimann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT, Emerson 

Oliveira Alves, Fundação Mutuense de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovane Moises Marques dos 

Santos - OAB:MT 9.647-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:, Sem 

adv. - OAB:1, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 NOMEIO como perito do Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá Albuquerque, 

CRM-MT 7689-MT, podendo ser localizado no Centro Integrado de Saúde 

Municipal, para que desde já agende data para a realização da perícia 

médica com a parte Autora.Porém, para melhor efetivação da prova 

pericial, em complementação à decisão proferida às fls. 113/115, saliento 

que o seu desenvolvimento dar-se-á na seguinte ordem:1.Intimem-se as 

partes para, querendo, no prazo de 15 dias, arguirem impedimento ou 

suspeição do Senhor Perito, indicarem assistente técnico e apresentarem 

os quesitos.2.Com o aporte aos autos das manifestações das partes, 

intime-se o Senhor Perito, para caso aceite a designação, formular a 

proposta de honorários, apresentar currículo, com comprovação de 

especialização e contatos profissionais, no prazo de 5 dias.3.Constando 

os autos com a manifestação do Senhor Perito, intime-se a parte 

Exequente para no prazo de 5 dias, se manifestar acerca da proposta de 

honorários, já que arcará integralmente com os honorários 

periciais.3.1Saliento que havendo concordância com os valores arbitrados 

pelo Senhor Perito, deve a parte Exequente providenciar o depósito 

integral do valor dos honorários periciais, no prazo de 5 dias.3.2Em caso 

de discordância com os valores periciais, intime-se o Senhor Perito para, 

querendo, se manifestar no prazo de 5 dias, informando acerca da 

possibilidade de redução dos honorários periciais.3.3Com a nova 

manifestação do Senhor Perito (item 3.2), venham-me os autos 

conclusos.4.Realizado o depósito nos autos dos honorários periciais, 

intime-se o Senhor Perito para que no prazo de 10 dias, informe por 

simples comunicação nos autos, dia e hora da realização da perícia, bem 

como para que no prazo de 30 dias após a perícia, proceda com a 

confecção e consequente entrega do laudo pericial, bem como pelos 

assistentes técnico, devendo a Secretaria Judicial providenciar a regular 

intimação das partes.5Apresentado o laudo pericial pelo Senhor Perito, 

intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88337 Nr: 3970-39.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Antonio Molossi - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS BONFIM LEITE 

FILHO - OAB:SP 309115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Taiana Orsi - OAB:25337/MT, Vinicius Pereira Muller 

- OAB:MT 18.308

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Regressiva de 

Indenização proposta por Tokio Marine Brasil Seguradora S.A, em 

desfavor de Tokio Marine Brasil Seguradora S.A., com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:CONDENAR o 

Requerido a ressarcir o Requerente a quantia de R$ 6.875,45 (seis mil 

oitocentos setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso.Ante a 

sucumbência maior, CONDENO o Requerido ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação atualizado, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, 

bem como ao pagamento das custas processuais.Após o trânsito em 

julgado desta sentença, arquivem-se os autos, fazendo-se as 

necessárias anotações.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94269 Nr: 2587-89.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiagril Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Vargas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno de Alexandre Gutierres 

- OAB:237.773 OAB/SP, NOELI IVANI ALBERTI - OAB:4061, Rannier 

F.Camilo - OAB:22.135MG, William A. Bortolassi - OAB:8410-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

AGUARDE-SE o prazo para manifestação das partes, quando então, envie 

os autos ao Cartório Distribuidor a fim de que seja efetuada a correção da 

autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição para 

“Cumprimento de Sentença”.

Na forma do art. 513, § 2°, inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se 

a parte Executada por carta com aviso de recebimento, ou pessoalmente, 

em caso de correspondência devolvida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Consigne-se que, transigindo as partes no curso do presente feito ou 

havendo pagamento da obrigação, a (o) Exequente ficará incumbida (o) de 

acostar o respectivo termo de acordo ou depósito/quitação, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar de sua celebração ou do pagamento. No caso de 

realização de quaisquer atos de constrição efetuados em desfavor da 

parte Executada, após o acordo ou o pagamento, haverá condenação em 

multa em favor do Poder Judiciário, com fulcro no artigo 81 do Código de 

Processo Civil, a qual arbitro em 5% do valor da causa atualizado.

 Postergo a análise do pedido de pesquisa dos bens móveis da parte 

Executada pelos Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, após o decurso de 

prazo para manifestação da parte Executada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101272 Nr: 969-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPB, RPB, RADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390, Matheus Tavares - OAB:27095, WILLIAM 

CARMONA MAYA - OAB:257198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6565/MT, 

DAVID GARON CARVALHO - OAB:19440/O, Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

De proêmio, intime-se a parte Exequente para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito acerca do petitório 

e documentos de fls. 75/186.

 Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89511 Nr: 4714-34.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGdAL, GMdAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdNM-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 NOMEIO como perito do Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá Albuquerque, 

CRM-MT 7689-MT, podendo ser localizado no Centro Integrado de Saúde 

Municipal, para que desde já agende data para a realização da perícia 

médica com a parte Autora, com cadastro no Banco de Dados de Peritos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Porém, para melhor 

efetivação da prova pericial, em complementação à decisão proferida às 

fls. 236/237-verso, saliento que o seu desenvolvimento dar-se-á na 

seguinte ordem:1.Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do Senhor Perito, 

indicarem assistente técnico e apresentarem os quesitos, nos termos do 

art. 465, § 1°, do Código de Processo Civil.2.Com o aporte aos autos das 

manifestações das partes, intime-se o Senhor Perito, para caso aceite a 

designação, formular a proposta de honorários, apresentar currículo, com 

comprovação de especialização e contatos profissionais, no prazo de 5 

(cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2°, do Código de Processo 

Civil.3.Constando os autos com a manifestação do Senhor Perito, intime-se 

a parte Exequente para no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca 

da proposta de honorários, já que arcará integralmente com os honorários 

periciais, forte no art. 465, § 3°, do Código de Processo Civil.4.Realizado o 

depósito nos autos dos honorários periciais, intime-se o Senhor Perito 

para que no prazo de 10 (dez) dias, informe por simples comunicação nos 

autos, dia e hora da realização da perícia, bem como para que no prazo de 

30 (trinta) dias após a perícia, proceda com a confecção e consequente 

entrega do laudo pericial, bem como pelos assistentes técnicos, nos 

moldes do art. 417, § 2°, do Código de Processo Civil, devendo a 

Secretaria Judicial providenciar a regular intimação das 

partes.5Apresentado o laudo pericial pelo Senhor Perito, intimem-se as 

partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme art. 477, § 1°, do Código de Processo Civil.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000790-56.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ROSSONI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000790-56.2019.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO de veículo alienado fiduciariamente, 

com pedido de liminar com base no Decreto Lei nº 911/69 com as 

alterações procedimentais previstas na Lei n. 10.931/2004 e Lei 

13.043/2014, ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA. em desfavor de AMARILDO ROSSONI - ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz o requerente que o requerido 

integrou o grupo/cota de consórcio nº 9614/206, no valor de R$ 27.990,00 

(vinte e sete mil, novecentos e noventa reais), mediante alienação 

fiduciária do veículo de marca FIAT, modelo STRADA FIRE, cor BRANCA, 

ano 2012, renavam nº 469845180, chassi 9BD27803MC7540386, placa 

OAT-5113. O requerido integrou ao grupo de consórcio na data de 

23/10/2015, entretanto, após a contemplação o réu tornou-se inadimplente, 

deixando de pagar as prestações a partir de 10/01/2019, e o autor 

demonstrou a constituição em mora do requerido, conforme notificação 

extrajudicial entregue ao demandado, ao ID nº 29410949. Diante disso, o 

autor alega que estariam presentes os requisitos para o deferimento da 

liminar, pois teria efetuado a constituição do devedor em mora. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Pelos documentos 

carreados aos autos, verifico estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada. Há prova da relação 

jurídica entre as partes, da inadimplência do réu, bem como da respectiva 

mora, conforme se infere dos documentos anexados ao processo. Assim, 

comprovado o inadimplemento do devedor (artigo 2º, § 2º, DL 911/69) e 

havendo pedido expresso por parte do credor fiduciário para concessão 

liminar de busca e apreensão do bem alienado, obrigatório o deferimento 

de tal pleito, sob pena de negativa de vigência da Lei Federal. 

Considerando que restou provada a mora, bem como os demais requisitos 
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legais do art. 3º do Declreto Lei n. 911/69 DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E 

APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos da Súmula 72 do 

Superior Tribunal de Justiça. Deposite-o em mãos da parte autora, na 

pessoa de seu representante, mediante termo de compromisso, sendo 

vedada a retirada do bem desta Comarca até que se finde o prazo de 05 

(cinco) dias para que o requerido efetue o pagamento integral da dívida 

apontado pelo credor. Expeça-se mandado de busca e apreensão. Cite-se 

o requerido para, querendo, em 05 (cinco) dias, pague a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pela credo fiduciária, 

ou para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, tudo a conta da 

execução liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 2º e 3º). Concedo ao 

Sr. Oficial de Justiça os benefícios do art. 212 do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum-MT, 17 de março de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103507 Nr: 2453-28.2017.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudi Camparoto Eliziário - 

OAB:MT 13.966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA ajuizada pelo CIDINEY DOS SANTOS 

SOUZA visando a guarda do menor LUCAS MATHEUS RANULFA DE 

SOUZA, tendo como requerida CLAUDETE RANULFA DE SANTANA, 

devidamente qualificada nos autos.

Às fls. 82, o Ministério Público pugnou pela remessa dos autos à Comarca 

de Tangará da Serra, posto que o menor passou a residir com o genitor 

naquela Comarca.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Considerando que a menor não está residindo nesta Comarca, mas em 

Tangará da Serra/MT, é certo que os autos não podem mais por aqui 

permanecer.

O artigo 147 do Estatuto da Criança e Adolescente, e incisos assim 

estabelecem:

 “Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável.”

Sendo assim, nos processos envolvendo crianças e adolescentes a 

competência é absoluta e insuscetível de prorrogação, haja vista o 

princípio do melhor interesse do menor, funcionando como uma exceção à 

determinação contida no artigo 87 do CPC, o qual encontra 

correspondência no artigo 43 do NCPC, que prevê a perpetuatio 

jurisdictionis.

Esta regra é conhecida como princípio do juízo imediato, o qual o Superior 

Tribunal de Justiça vem aplicando sistematicamente em suas decisões, 

conforma ementa do julgado colacionado abaixo:

Diante do exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo 

para julgar este feito e, por consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juízo da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000489-75.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JERRI VANI GUIZZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. FERREIRA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000489-75.2020.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por JERRI 

VANI GUIZZO em face de TOP MÓVEIS PLANEJADOS – EIRELI 

representada por RICARDO BATISTA FERREIRA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Sustenta o autor que firmou com a requerida a 

fabricação e instalação, em sua residência, de móveis planejados, 

mármores e granitos, de modo que a requerida comprometeu-se a 

entregar estes até a data de 10/08/2019. Aduz que por mais de 07 (sete) 

meses vem enfrentando dissabores e transtornos diários devido à 

negligencia e ao inadimplemento das obrigações pelo requerido, de forma 

que falta a entrega na totalidade da home office, home suíte e ilha suíte 

colonial pintura, os quais com a aplicação do desconto importam no valor 

de R$ 17.431,58 (dezessete mil, quatrocentos e trinta e um reais e 

cinquenta e oito centavos). De igual forma, afirma que alguns itens foram 

executados apenas parcialmente, não havendo qualquer previsão ou 

iniciativa da requerida para o término do serviço, os quais com a aplicação 

do desconto perfazem o montante de R$ 112.643,74 (cento e doze mil, 

seiscentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), a saber: 

a) Área gourmet painel ripado b) Banheiro suíte c) Banheiro visita pequeno 

d) Closet c/ porta sem ilha colonial pintura e) Cozinha colonial com pintura 

completa f) Home sala g) Quarto filho – Cama e painel ripado h) Quarto 

filho – home, mesa, painel e porta i) Quarto filho roupeiro Quanto aos 

demais móveis contratados, além dos granitos e mármores, estes foram 

entregues e instalados adequadamente na residência, sendo que o valor 

dos serviços concluídos na residência perfazem a importância de R$ 

96.205,29 (noventa e seis mil, duzentos e cinco reais e vinte e nove 

centavos). Assevera que pelo serviço contratado foi pactuado o valor de 

R$ 229.598,42 (duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e noventa e oito 

reais e quarenta e dois centavos), da seguinte forma: 1) R$ 10.000,00 

(dez mil reais) representado pelo cheque 325318, com vencimento para 

10/06/2019; 2) Permuta do veículo Hilux no valor de R$ 85.000,00 (oitenta 

e cinco mil reais), com vencimento para 07/06/2019; 3) 03 (três) cheques 

pós datados para 15/04/2020, nas importâncias de R$ 30.000,00 (cheque 

325315), R$ 70.000,00 (cheque 325316) e R$ 34.598,00 (cheque 325317). 

Sustenta que em relação ao cheque 325317, no valor de R$ 34.598,00, 

este foi devolvido pela requerida para a autora, em decorrência de 

renegociação, pela desistência do item parede divisória colonial com 

pintura, com valor de R$ 9.254,00 (nove mil, duzentos e cinquenta e quatro 

reais), tendo sido substituído pelo cheque 325379 com vencimento para 

15/04/2020, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além do 

pagamento de R$ 10.344,00 (dez mil, trezentos e quarenta e quatro reais) 

em moeda corrente. Assim, pleiteia em tutela antecipada declaração da 

inexigibilidade dos cheques emitidos para 15/04/2020, em decorrência da 

inadimplência da requerida, com a expedição de edital para garantia de 

direitos de terceiros. Com a inicial, vieram os documentos de ID’s nº 

30182039, 30182040, 30183091, 30183092, 30183093, 30183094, 

30183095, 30183096, 30183097, 30183098, 30183099, 30183100, 

30183101, 30183102, 30183103, 30183104, 30183105, 30183106, 

30183107, 30183108, 30183109, 30183110, 30183111, 30183112, 

30183113, 30183114, 30183115, 30183116, 30183117. O autor 

comprovou o recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias no 

ID nº 30189461 e 30189462. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Inicialmente, é de se registrar que a tutela de 

urgência caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, sendo 

que, para sua concessão, devem estar presentes os requisitos previstos 

no artigo 300 do código de Processo Civil, cuja redação transcrevo 

abaixo: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Portanto, pode-se 
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afirmar que os requisitos a serem preenchidos são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Os elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito se relacionam com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um 

retardar no provimento jurisdicional, vale dizer, caso a tutela seja 

concedida apenas ao final, tornar-se-ia ela ineficaz. Pelos documentos 

carreados aos autos, há prova suficiente para convencer este Juízo de 

que a situação narrada merece um provimento liminar, mesmo antes de se 

exaurir a fase cognitiva, posto que resta demonstrado nos autos o 

descumprimento contratual pela parte requerida, mormente no que se 

refere à entrega dos móveis planejados, mesmo após o decurso de 

aproximadamente 07 (sete) meses da data prevista para entrega, qual 

seja, 10/08/2019. Ademais, conforme previsão da cláusula décima sexta, 

do contrato entabulado entre as partes, em caso da ausência de entrega 

de todos os móveis na residência do autor até a data de 10/08/2019, fica 

autorizada a sustação dos cheques pré-datados, quais sejam, os 

cheques de nº 325315, no valor de R$ 30.000,00, cheque 325316 no 

importe de R$ 70.000,00 e cheque 325379, no montante de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). Ademais, caso não fosse concedida a medida, há 

perigo de dano à demandante, consubstanciada na possibilidade de 

apresentação dos cheques para pagamento, bem como a circulação 

destes no mercado, sem que houvesse o devido adimplemento da 

obrigação pela parte requerida dos serviços que deveria prestar, qual 

seja, a execução dos móveis planejados, conforme estipulado no projeto. 

Cumpre ressaltar que a medida está calcada no juízo da probabilidade e 

não no juízo da certeza, o que autoriza a sua concessão sem a oitiva da 

parte contrária. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial sobre o 

tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. Tutela de urgência para sustação 

dos cheques emitidos de forma pré-datada em garantia do pagamento e 

para vedação de inscrição do devedor em cadastro restritivo de crédito. 

Cabimento, no caso concreto, pois verificada a probabilidade do direito e o 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70069690857, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno 

Tregnago Saraiva, Julgado em: 14-07-2016) Desse modo, DEFIRO o pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela, para que sustar os cheques de nº 

325315, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nº 325316, no montante 

de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e nº 325379 na importância de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do artigo 300, § 1º e 2º do Código 

de Processo Civil, mediante prestação de caução idônea, no valor de R$ 

115.000,00 (cento e quinze mil reais), valor este correspondente aos 

cheques que pretende sustar na presente demanda. Prestada a caução, 

retornem os autos conclusos para análise. Após o aceite da caução por 

este juízo e assinado o respectivo termo de caução, oficie-se ao Banco do 

Brasil para que proceda a sustação dos cheques de nº 325315, 325316 e 

325379, todos da Conta Corrente 9948-1, agência 3228-x, bem como 

intime-se o requerido para que se abstenha de apresentar estes para 

compensação, além de que determino a expedição de edital para garantir 

eventuais direitos de terceiros sobre os referidos cheques. Cite-se a 

requerida, para, querendo, contestar a presente ação, nos termos do 

artigo 335 do CPC, observando-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas, com pedido de 

perícia, se for o caso, consignando no mandando as advertências do 

artigo 344 do CPC. Ante o preconizado pelo artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Resolução de Conflitos, para o dia 15/05/2020, às 13 horas, de modo que 

o prazo para apresentação de contestação se iniciará a partir da data da 

audiência. Após, caso na contestação seja alegado pela ré qualquer das 

matérias enumeradas no artigo 337 do CPC intime-se a autora para, 

apresentar impugnação a contestação, no prazo de 15 dias, sendo lhe 

permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 351 do CPC. Por 

fim, verifico que o autor juntou nos ID’s nº 30183101, 30183114, 30183117 

documentos com orientação de página equivocada, eis que a orientação 

de página original do documento é na horizontal, mas foi apresentado nos 

autos na vertical, em desatenção a Resolução 03/2018. Outrossim, impõe 

registrar que a teor do disposto no artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização de documentos de forma a 

facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados.” Assim, determino que o autor apresente os documentos de ID 

nº 30183101, 30183114 e 30183117 com orientação de página correta, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, om fulcro 

no artigo 321 do Código de Processo Civil. Em seguida, retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Mutum, 17 de 

março de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000506-14.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE APARECIDA GOMES BERNARDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000506-14.2020.8.11.0086 Vistos. Ante o 

notório conflito de ânimos entre esta magistrada, seus colaboradores e a 

causídica Marlucy Pereira da Silva, declaro-me suspeita por razões de 

foro íntimo, nos termos do artigo 145, § 1º, do Código de Processo Civil, a 

fim de que meu substituto legal possa exercer a função jurisdicional com a 

devida isenção que deve exortar da Justiça. Comunique-se a 

Corregedoria-Geral da Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Às 

providências. Nova Mutum-MT, 16 de março de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-23.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000583-23.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:MARINA MACIEL 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 29/04/2020 Hora: 15:20 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 
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- CEP: 78450-000 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-10.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER XAVIER TIMOTEO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000472-10.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 2.530,39 ESPÉCIE: 

[Prestação de Serviços]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME 

Endereço: Avenida dos Beija-Flores, 471, N, Centro, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: DANIEL LUIS 

NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, THIAGO PERTILE BORDA - 

MT0021017A POLO PASSIVO: Nome: FAGNER XAVIER TIMOTEO 

Endereço: Rua dos Guarantãs, Quadra K, Lote 02, Primavera III, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): INGRIT C. DE R. M. DA SILVA 

EIRELI - ME Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 29/04/2020 

Hora: 15:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima 

indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

NOVA MUTUM, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON 

FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-08.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000584-08.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:MARINA MACIEL 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 29/04/2020 Hora: 15:40 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-04.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZA MARIA TEODORO SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000992-04.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.167,29 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EDILZA MARIA TEODORO 

SEVERINO Endereço: RUA PROJETADA II, 05, QUADRA G, NOVO 

HORIZONTE, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Certifico e dou fé que o 

Recurso protocolado no ID 29589257 é tempestivo. Certifico ainda que o 

Recorrente recolheu devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao 

Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 17 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular. Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-21.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SOARES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000426-21.2018.8.11.0086. REQUERENTE: SILVANA SOARES SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Conforme permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Quanto à arguição de prescrição suscitada pela reclamada, rejeito-a, 

tendo em vista que na hipótese dos autos não se aplica o prazo 

prescricional previsto no art. 206, §3º, inc. V, do CC, pois não se trata de 

responsabilidade civil extracontratual, a qual se dirige o referido 

dispositivo legal. Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar de 

indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 12459851 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. No tocante a preliminar de indeferimento da 

inicial decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome do 

Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua apresentação seja 

imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir 

pela dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo 

transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Passo ao julgamento do mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito cumulado com Indenização por Danos Morais 

proposta por Silvana Soares Souza em desfavor da Telefônica Brasil S.A. 

Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de débitos que alega 

desconhecer. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada afirma que a parte autora contratou e utilizou os 

serviços de telefonia móvel fornecidos por ela, porém, não realizou o 

pagamento das faturas de consumo, o que levou seu nome a ser inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito. Pois bem, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como o contrato devidamente assinado pela Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações autorais, 

como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas 

servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

–INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a Reclamada instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Analisando o extrato de 

restrições apresentado pela parte Reclamante, observa-se a existência de 

anotação anterior a restrição objeto da presente demanda. Contudo, deixo 

de aplicar o disposto na Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida 

análise ao sistema PJe, observa-se que a restrição anterior também 

inscrita pela Reclamada, está tendo sua legalidade discutida no processo 

1000427-06.2018.8.11.0086, em trâmite neste Juizado Especial. Feitas as 

ponderações supra, importante destacar que a parte Autora ajuizou duas 

ações que tratam de tema semelhante. Dessa forma, entendo que a 

condenação das ações devem se dar em valor minorado, a fim de que não 

ocorra o enriquecimento ilícito da parte Autora. Nesse sentido: Ementa: 
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CONSUMIDOR. FRAUDE. SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO 

CONTRATADO PELO AUTOR. TERCEIRO QUE CONTRATOU EM NOME DO 

AUTOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES. DANO 

MORAL CONFIGURADO. AUTOR QUE AJUIZOU CINCO AÇÕES FUNDADAS 

NO MESMO FATO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANO 

MORAL QUE DEVE CONSIDERAR OS VALORES JÁ RECEBIDOS PELO 

AUTOR. RECURSOS DESPROVIDOS. (Recurso Cível Nº 71004210217, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez 

Kachny, Julgado em 12/11/2013). Portanto, considero adequado o valor 

indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sopesadas as circunstâncias 

do evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Quanto ao pedido contraposto formulado pela Reclamada 

opino pela sua improcedência, vez que não aportou aos autos 

documentos hábeis a demonstrar a existência do débito, o que faz 

improcedente o pedido contraposto formulado. Não vislumbro nestes autos 

a má-fé processual alegada pela Reclamada. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDENCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito 

a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010515-91.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROBERTO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON PAULO CABRAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010515-91.2012.8.11.0086 Valor da causa: R$ 22.200,00 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Entregar]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: CLAUDINEI ROBERTO GOMES Endereço: Rua RUA 

DOS CEDROS, 1804, W, COLINA 01, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: BRUNO CASAGRANDE E SILVA - 

MT0008535A POLO PASSIVO: Nome: AIRTON PAULO CABRAL Endereço: 

Rua DOS CANARIOS, 93, W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: LEANDRO WESTPHALEN 

MICHEL - MT0007262A Senhor(a): CLAUDINEI ROBERTO GOMES Pelo 

presente, extraído dos autos da AÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre o cálculo apresentado, sendo que o silêncio será 

considerado como concordância. NOVA MUTUM, 17 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010515-91.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROBERTO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON PAULO CABRAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010515-91.2012.8.11.0086 Valor da causa: R$ 22.200,00 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Entregar]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: CLAUDINEI ROBERTO GOMES Endereço: Rua RUA 

DOS CEDROS, 1804, W, COLINA 01, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: BRUNO CASAGRANDE E SILVA - 

MT0008535A POLO PASSIVO: Nome: AIRTON PAULO CABRAL Endereço: 

Rua DOS CANARIOS, 93, W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: LEANDRO WESTPHALEN 

MICHEL - MT0007262A Senhor(a): AIRTON PAULO CABRAL Pelo 

presente, extraído dos autos da EXECUÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre o cálculo apresentado, sendo que o silêncio será 

considerado como concordância. NOVA MUTUM, 17 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-70.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES LEMOS DA SILVA (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000328-70.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 1.429,57 ESPÉCIE: 

[Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: GILBERTO PADILHA - EPP Endereço: AVENIDA 

PERIMETRAL DAS SAMANBAIAS, 920, W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: MARIA LUIZA 

GONCALES SANTOS - MT21741-O POLO PASSIVO: Nome: JUARES 

LEMOS DA SILVA Endereço: AVENIDA PERIMETRAL DAS SAMAMBAIAS, 

2133, AOS FUNDOS DO RESTAURANTE INDUSTRIAL, DISTRITO 

INDUSTRIAL NORTE, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): 

GILBERTO PADILHA - EPP Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito 

e/ou para que se manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do 

feito. NOVA MUTUM, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000233-06.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMA DE SOUSA NAZARE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000233-06.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.473,57 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

AGF BARÃO DE MELGAÇO, 3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 2754, 

CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-973 ADVOGADO DO(A) 

EXECUTADO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O POLO PASSIVO: 

Nome: ILMA DE SOUSA NAZARE Endereço: RUA DOS FLAMBOYANTS, 0, 

JARDIM I, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A Senhor(a): 

BANCO BRADESCO Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para 

informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito e/ou para que 

se manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA 

MUTUM, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO 

VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136643 Nr: 581-70.2020.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Felipe Lopes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 431 e seguintes da CNGC e 

art. 234 do NCPC, IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para 

expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Dr. Roberson Siqueira de Meli inscrito na OAB/MT n. 18.701, 

para que promova imediatamente devolução dos autos no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de (i) perder o direito à vista fora de cartório, (ii) 

expedição de mandado de busca e apreensão ou de exibição e entrega de 

autos, (iii) caracterização do crime de sonegação de autos, BEM COMO 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136839 Nr: 698-61.2020.811.0086

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ, ECNdS, AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Vieira da Silva Melo - 

OAB:AL 17.388, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, Roberson 

Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 130350 Nr: 2635-43.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:MT 13.171, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 ISTO POSTO, hei por bem julgar procedente a denúncia, para, em juízo 

provisório de admissibilidade da culpa, PRONUNCIAR o acusado 

FERNANDO DE LIMA BITTENCOURT, como incurso nas penas do artigo 

121,§2º, incisos I e IV do CP, determinando, via de consequência, que o 

réu seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta 

Comarca.O réu deverá ser mantido na prisão em que se encontra, eis que 

persistem os requisitos e fundamentos que ensejaram o decreto prisional 

preventivo expedido contra ele, como forma de garantia da ordem pública, 

seja em razão da gravidade concreta do delito, em que a vítima foi 

sumariamente executada na porta de sua casa, seja em razão da conduta 

social do acusado, que seria conhecido como pessoa violenta e dada a 

encrencas, a indicar que sua soltura causaria temor à população local.Não 

fosse isso, a prisão ainda se mostra necessária como forma de garantir a 

conveniência da instrução criminal, pois embora encerrada a fase do 
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sumário da culpa, há que se considerar que o júri prevê rito escalonado, 

com a possibilidade de produção de prova testemunhal em plenário, razão 

pela qual, diante da notícia de que o réu teria ameaçado testemunhas 

oculares do fato, sua prisão ainda se mostra imprescindível para que as 

testemunhas possam se manifestar de forma livre e isenta de 

pressões.Intimem-se, na forma prevista pelo artigo 420 do CPP.Ocorrendo 

a preclusão pro judicato, vistas ao nobre representante do Ministério 

Público, para os fins do disposto no art. 422 do Código de Processo Penal, 

e em seguida à defesa para a mesma finalidade.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.Nova Mutum, 16 de março de 2020.Ana Helena 

Alves Porcel RonkoskiJuíza de Direito

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37181 Nr: 740-56.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO JOSÉ LEMOS SILVA, MARI ANGELA 

ALVES LEMOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALVES LEMOS SILVA 

- OAB:360328-SP

 Intimação do advogdo do requerente para que no prazo de 10(dez) dias, 

proceder com a juntada de cópia da matrícula n.48.280 do CRI de Barra do 

Garças, nos autos de C.P. n. 12105-53.2019.811.0004 código 317918 da 

1ª Vara cível de Barra do Garças-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 36986 Nr: 545-71.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO COELHO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a objeção de não-executividade oposta e, em 

consequência, chamo o feito à ordem, declarando nulos todos os atos 

decisórios realizados a partir da decisão que deferiu a citação do 

requerido via edital.Deixo de fixar honorários advocatícios, haja vista a 

natureza interlocutória deste “decisum”.Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial, no sentido de INDICAR o 

endereço do requerido ou COMPROVAR a impossibilidade da obtenção 

deste ou REQUERER as medidas que entender cabíveis, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 319, II c/c 321, p.u., ambos do 

CPC).Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77174 Nr: 603-98.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA FABIOLA ZUFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

Considerando que o mérito da demanda depende da realização da perícia 

grafotécnica, já designada na Comarca de Água Boa/MT, acolho o pleito 

da parte autora (Ref.116) e suspenso o feito pelo prazo de 03 (três) 

meses.

 Com o decurso do prazo referido, intime-se a parte autora para 

apresentar nos autos cópia da respectiva perícia.

 Por fim, oficie-se aquele Juízo para obtenção de maiores informações 

acerca do andamento da perícia, conforme doc colacionado em ref.116.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 100583 Nr: 797-30.2018.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREA CRISTINA SOUSA VAZ, HUGO EDUARDO DE 

SOUZA SILVA, EDUARDA CRISTINA DE SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYGOR EDUARDO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De fato, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui convênios 

firmados com outros órgãos da Administração para busca de informações 

relativas à pessoa e aos bens do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual 

defiro o pedido da parte autora/credora, devendo a consulta ser realizada 

por meio do sistema INFOJUD, em gabinete.

Determino a juntada aos autos das Informações da Receita Federal.

Sendo juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).

Com a resposta nos autos, manifeste-se a parte autora/credora em 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 119497 Nr: 21-59.2020.811.0012

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KARINA ARRUDA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE FREITAS PEREIRA 

OLIVEIRA - OAB:20030/O-MT

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, o que faço com arrimo no 

art. 487, I do CPC e art. 13 da Lei n.º 11.340/06.Por oportuno, MANTENHO 

as medidas protetivas outrora concedidas à ofendida pelo prazo 

impreterível de 06 (seis) meses.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.Nova Xavantina/MT, 11 de março de 2020.Ricardo Nicolino de 

CastroJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000421-27.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT11746-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIR DA ROSA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA BLOQUEIO/PENHORA ONLINE Processo n.º: 

1000421-27.2018.8.11.0012 REQUERENTE: REFRIGERANTES MARAJA 

S.A. REQUERIDO: LAIR DA ROSA Vistos. Trata-se de petitório acostado 

aos autos pela parte exequente com pedido de penhora online a ser 

realizada em ativos financeiros de titularidade da parte executada, 
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eventualmente existentes em conta bancária. Inicialmente, é importante 

ressaltar que as cooperativas de créditos passaram a integrar 

recentemente o sistema BACENJUD, tornando-se desnecessária a 

expedição de ofício para tais instituições. Posto conseguinte, saliento que 

a penhora online de ativos em nome da parte devedora é perfeitamente 

cabível com o fito de alcançar a satisfação integral do débito exigido, 

mormente porque dentro da ordem preferencial legalmente prevista 

(art.835, I, do CPC), o dinheiro (seja ele em espécie ou em aplicação em 

instituição financeira) encontra-se em primeiro lugar. Desta feita, DEFIRO a 

penhora online, do montante solicitado e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados. Consigne-se, ainda, que os 

autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, o executado deverá ser intimado por meio de 

advogado, ou, na falta deste pessoalmente, para fim de cumprimento no 

disposto no art. 841, “caput”, do Código de Processo Civil. Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 e 836 do CPC, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000297-73.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS VIEIRA KASPARY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000297-73.2020.8.11.0012 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU REQUERIDO: 

DOUGLAS VIEIRA KASPARY Vistos. Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU em face de DOUGLAS VIEIRA KASPARY, já devidamente 

qualificados nos autos. Inicialmente, verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do CPC, recebo a petição inicial. Citem-se o(s) executado(s) 

para que, no prazo de três (03) dias, efetue(m) o pagamento da dívida, 

acrescida de custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 

em relação a esses fixo em dez por cento (10%) sobre o valor da causa. 

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias. 

Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos. No caso de integral pagamento no prazo de três (03) 

dias, a verba honorária será automaticamente reduzida pela metade, 

considerando tal importe para o pagamento em questão. Para o 

cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o disposto no 

art. 212, do CPC. Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Noxa 

Xavantina/MT, 17 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-87.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcos Cesar Magalhães Silva (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Ante a informação constante da certidão de 

Id. 30351819, a qual noticia que o promovido não foi localizado no 

endereço constante dos autos, encaminho o feito ao setor de cumprimento 

para que intime o promovente, na pessoa de seu advogado, para que 

forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, o atual endereço da reclamada, sob 

pena de arquivamento dos presentes autos. Procedo com o cancelamento 

da audiência. Aguarde-se o decurso do prazo supra. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina / MT, 17 de março de 2020. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-20.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Josli Martins (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Ante a informação constante da certidão de 

Id. 30333701, a qual noticia que o promovido não foi localizado no 

endereço constante dos autos, encaminho o feito ao setor de cumprimento 

para que intime o promovente, na pessoa de seu advogado, para que 

forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, o atual endereço da reclamada, sob 

pena de arquivamento dos presentes autos. Procedo com o cancelamento 

da audiência. Aguarde-se o decurso do prazo supra. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina / MT, 17 de março de 2020. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000042-86.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MADALEINA DIAS PENHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000042-86.2018.8.11.0012. EXEQUENTE: TANIA MADALEINA DIAS 

PENHA EXECUTADO: SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E 

ESGOTO LTDA - EPP Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a 

parte executada manifestou informando o cumprimento de todas as 

obrigações constantes no processo. Verifico ainda a anuência da parte 

exequente quanto as respectivas obrigações. Assim sendo, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 924, 

inciso II do Código de Processo Civil. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-98.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA ARACI BACK DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000317-98.2019.8.11.0012. Vistos. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO no ID 22544170, feito pela Requerente com a parte Requerida. 

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação e suspensão da 

execução. É o relato do essencial. Fundamento e decido. Nota-se que o 

direito das partes é disponível e seus respectivos procuradores possuem 

bastantes poderes para transigirem. Assim, HOMOLOGO o acordo 

entabulado no Id.22544170, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e DETERMINO a suspensão do feito até o integral cumprimento da 

obrigação (art. 313, II, do Código de Processo Civil). As publicações sejam 

expedidas exclusivamente em nome de DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA, OAB-MT 13.245-A. Com a vinda da informação do 

cumprimento integral do acordo, retornem-me os autos conclusos para 

extinção, na forma do artigo 924 do Código de Processo Civil. Nova 

Xavantina/MT, 05 de novembro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-21.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KETHLYN RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença, encaminho intimação às partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requererem o que lhes forem de direito. Ficando ciente que extrapolado o 

prazo sem manifestação os autos serão arquivados por inércia da parte. 

O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 17 de março de 2020. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-05.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CAMERA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA LEANDRA MASSON ALVES SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000459-05.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ROSANA CAMERA - ME 

REQUERIDO: LIGIA LEANDRA MASSON ALVES SANTOS Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que a reclamada foi regularmente citada (id 

23991149) e não compareceu à audiência de conciliação, tampouco 

justificou sua ausência ou apresentou qualquer manifestação, razão pela 

qual decreto sua revelia, bem como confissão quanto a matéria de fato. 

Com efeito, a parte reclamante é credora da reclamada da quantia de R$ 

559,00 (quinhentos e cinquenta e nove reais), devidamente atualizado. 

Ademais, os valores constantes na nota promissória devem ser 

acrescidos de juros moratórios contados a partir do vencimento da dívida, 

consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS - AÇÃO 

MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - 

VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1.- Embora juros contratuais em regra corram a 

partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como 

positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a 

partir da data do vencimento da dívida. 2.- Emissão de nota promissória em 

garantia do débito contratado não altera a disposição contratual de 

fluência dos juros a partir da data certa do vencimento da dívida. 3.- O fato 

de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de 

ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de 

mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela 

relação de direito material. 4.- Embargos de Divergência providos para 

início dos juros moratórios na data do vencimento da dívida. (STJ - EREsp: 

1250382 RS 2011/0205446-3, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de 

Julgamento: 02/04/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 

08/04/2014)” DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos o formulados pela parte reclamante para condenar a reclamada 

ao pagamento da quantia R$ 559,00 (quinhentos e cinquenta e nove 

reais), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados a partir da 

data do vencimento da dívida e correção monetária pelo INPC a partir da 

citação (404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo por 

sentença a decisão da Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-28.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOCATELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO CAMARGO APANEMBERG (REQUERIDO)

SOLUÇÕES SERVIÇOS RESIDENCIAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - RJ155194-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010178-28.2015.8.11.0012. Vistos. Relatório dispensado pelo art. 38, da 

Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que houve 

manifestação da parte autora requerendo a desistência da ação (Id. 

24084397), visto não possuir mais interesse no prosseguimento da lide. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, § 5º, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Após certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 13 

de novembro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-32.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RIOS MARIANO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença, encaminho intimação ao autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que lhe for de direito. Ficando ciente que extrapolado o prazo 

sem manifestação os autos serão arquivados por inércia da parte. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 17 de março de 2020. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010439-56.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALEF ANDRADE BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010439-56.2016.8.11.0012. Vistos. Relatório dispensado pelo art. 38, da 

Lei 9.099/95. DECIDO. HOMOLOGO a extinção do processo pelo total 

cumprimento da obrigação, conforme petição no ID 14381717, pela qual a 

parte requerida informa nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, e a parte requerente concorda com o valor no ID 

25789144. Ante o exposto, JULGO extinta a presente ação de cobrança, 

com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE, o competente ALVARÁ 

JUDICIAL na forma requerida no ID 25789144. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 09 

de dezembro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-26.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000865-26.2019.8.11.0012. REQUERENTE: EDUARDO CARDOSO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Por ordem cronológica, passo a análise 

da preliminar arguida pela reclamada: I - ILEGITIMIDADE ATIVA Em que 

pese os argumentos lançados pela Reclamada quanto a preliminar de 

ilegitimidade ativa, penso que, o consumidor real do serviço prestado pela 

Reclamada é o Sr. Eduardo Cardoso dos Santos, como se demonstra 

pelos documentos juntados que dão prova da pessoa que mora no imóvel 

receber da energia. Dessa forma, legitima é a parte autora, ficando assim, 

afastada a preliminar. Ultrapassada a fase de preliminares, passo a 

análise do MÉRITO. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA por danos morais 

em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

por onde a parte autora alega ter sofrido corte indevido em sua unidade 

consumidora , uma vez que sempre esteve em dias com suas faturas. 

Pugna ao final pela condenação da Ré em indenização por danos morais 

que entende ter sofrido. Pois bem. Em que pesem os argumentos 

brilhantemente alinhavados pelo Advogado do Requerente, o direito de seu 

constituinte não pode ser reconhecido. Isto porque, no caso tópico em 

apreço, não tem o condão de gerar o dever de indenizar, uma vez que é 

patente a inadimplência deste, em relação à fatura do mês 02/2019 e 

03/2019; a essa conclusão se chega quando se analisa os comprovantes 

de pagamento juntados com a inicial; neles se verifica que, de fato, houve 

um pagamento na data de 02 de Abril de 2019; contudo, as datas de 

vencimento das respectivas faturas registram o dia 20.02.2019 e 

22.03.2019, respectivamente. Ora, se o pagamento se referia ao mês de 

fevereiro e março, com vencimento em 20.02.2019 e 22.03.2019 e 

pagamento somente em abril, tem-se que as faturas encontravam-se em 

aberto, o que dava cunho de legalidade ao corte na unidade consumidora 

em questão. É oportuno frisar que, em que pese ser desnecessária a 

comprovação do dano moral, dada a sua subjetividade, os fatos 

geradores de tais danos podem e devem ser objetivamente demonstrados, 

sendo que, no caso concreto, o Requerente não logrou êxito em 

demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preconiza o 

Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso I do NCPC. Não se 

vislumbram nos autos o preenchimento dos pressupostos imprescindíveis 

a responsabilidade civil: ação/omissão, nexo e resultado (art. 186, do CC), 

incumbência do Requerente. É o que orienta VICENTE GRECO FILHO, 

quanto a incumbência do Requerente, verbis: “São aqueles que, se 

provados, levam à conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A 

relevância ou não de determinado fato para a produção de certo efeito 

jurídico é dada pelo direito material, porque nele estão definidas as 

relações jurídicas e os respectivos fatos geradores de direitos subjetivos. 

O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada 

conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe 

provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova 

quanto ao fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido 

improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de 

seu direito.” (in: Direito processual civil brasileiro. V. 2, São Paulo: Saraiva, 

2002, p. 189) A jurisprudência é dominante, in verbis: “PROCESSO CIVIL - 

ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE 

PROVA I - A sistemática processual civil determina que o ônus da prova 

compete a quem se beneficiar pelo reconhecimento da existência dos 

fatos. Por sua vez, o artigo 333 do Código de Processo Civil dispõe que o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, 

e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. No desdobramento dessas premissas e seguindo 

compasso da lógica processual, o Código de Processo Civil pátrio acolheu 

o princípio da persuasão racional do juiz, cuja ratio está em conceder ao 

juiz livre convicção e liberdade de apreciação e valoração das provas 

contidas nos autos, afastando, por outro lado, prefixação dos valores das 

provas. II - Na espécie, o Autor-apelante não reverenciou o disposto pelo 

art. 333, I, do CPC, na medida em que não fez juntar aos autos provas 

idôneas com a finalidade de demonstrar os fatos narrados no instrumento 

da demanda. VII - Apelação improvida.” (TRF2ª R. - AC 200051010125769 

- 4ª T. - Rel. Des. Fed. Miguel Filho - DJU 21.11.2005, in: DTZ1032887) No 

que tange aos danos materiais e lucros cessantes, sob os mesmos 

fundamentos anteriores não merece acolhimento, pois o autor deixou de 

apresentar provas irrefutáveis de suas alegações nesse sentido. 

Assevera-se que, os lucros cessantes e emergentes devem ser 

devidamente comprovados; a mera possibilidade de ganho não é 

suficiente para dar ensejo a indenização; necessário, como alhures 

referido, que seja comprovado o não aferimento de ganhos, o conjunto 

probatório dos autos, portanto, não é suficiente para provar efetivamente 

o prejuízo sofrido pelo Requerente. Vejamos: “INDENIZAÇÃO - DANOS 

MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - COMPROVAÇÃO PARCIAL - ÔNUS 

DA PROVA - AUTOR. A condenação ao ressarcimento de danos materiais 

só pode ser feita na medida exata da sua comprovação, inclusive quanto 

a sua extensão, pois não são eles presumíveis. Os lucros cessantes, 

hipótese de danos materiais, precisam ser cabalmente demonstrados para 

fins de reparação, incumbindo àquele que os alega comprová-los de modo 

i n e q u í v o c o . ( P r o c e s s o :  1 0 0 2 4 0 8 2 2 8 4 1 6 7 0 0 1 1  M G 

1 . 0 0 2 4 . 0 8 . 2 2 8 4 1 6 - 7 / 0 0 1 ( 1 ) ;  R e l a t o r ( a ) : J O S É  A N T Ô N I O 

BRAGA;Julgamento: 23/02/2010, Publicação:22/03/2010)” DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação indenizatória proposta pelo requerente. 

DECLARO extinto o processo com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Vistos, etc. Homologo por sentença a decisão da Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010244-47.2011.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HOLLIDAI DA SILVA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DIBENS S/A (EXECUTADO)

BANCO ITAULEASING S.A. (EXECUTADO)

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXECUTADO)

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

FINAUSTRIA ASSESSORIA - ADMINISTRACAO - SERVICOS DE CREDITO E 

PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

FINA PROMOCAO E SERVICOS S/A (EXECUTADO)

DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EGBERTO HERNANDES BLANCO OAB - SP89457 (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010244-47.2011.8.11.0012. Vistos. Relatório dispensado pelo art. 38, da 

Lei 9.099/95. DECIDO. HOMOLOGO a extinção do processo pelo total 

cumprimento da obrigação, conforme petição no ID 20049057, pela qual a 

parte requerida informa nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, e a parte requerente concorda com o valor no ID 

24328203. Ante o exposto, JULGO extinta a presente ação de cobrança, 

com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE, o competente ALVARÁ 

JUDICIAL na forma requerida no ID 24328203. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 09 

de dezembro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000151-03.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA CRUZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000151-03.2018.8.11.0012. REQUERENTE: ANA PAULA DA CRUZ 

SOUZA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ANA PAULA DA CRUZ SOUZA em face de 

OMNI S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, todos 

qualificados. Pugna a reclamante pela declaração de inexistência de 

débitos de uso de cartão de crédito, uma vez que realizou o cancelamento 

e mesmo assim fora negativada em virtude de dívidas que não deu causa, 

bem como requer danos morais que entende ter sofrido. É a suma do 

essencial. Pois bem. O pedido autoral é procedente, senão vejamos: 

Ressai dos autos que a controvérsia da presente lide cinge-se na 

cobrança indevida de encargos referentes a cartão de crédito não 

utilizado. Alega a Reclamante ter contratado cartão de crédito da empresa 

reclamada, asseverando que realizou apenas uma compra no valor de R$ 

6,99 (seis reais e noventa e nove centavos) uma única vez e após isso 

efetuou o cancelamento dos serviços. Afirma ainda, que mesmo já 

estando em dias com suas obrigações, ou seja, após realizar o pagamento 

da fatura no valor de R$ 14,98 (quatorze reais noventa e oito centavos), 

referentes à compra no valor de R$ 6,99 (seis reais e noventa e nove 

centavos), além do valor de R$ 7,99 (sete reais e noventa e nove 

centavos) referente à anuidade parcelada, continuou sendo cobrada por 

meses após o cancelamento. Por fim, assevera que teve seu nome 

negativado de forma indevida por ordem da empresa reclamada em virtude 

dessas dívidas que não deu causa, motivando a propositura da presente 

ação. A Reclamada limitou-se a argumentar que houve de fato a 

contratação e a autora não honrou com o pagamento de suas dívidas, uma 

vez que a negativação em comento se deu por culpa exclusiva da própria 

autora em não honrar com o pagamento tempestivo de suas dívidas, no 

entanto, não trouxe aos autos qualquer meio como forma de corroborar o 

alegado. É inconteste pelos documentos juntados que a autora não 

efetuou compras com o cartão adquirido da empresa reclamada após o 

cancelamento, pois inexistem maiores comprovações de compras 

utilizando o referido cartão. Certo e inconteste também que a empresa 

reclamada não discorreu a respeito do protocolo informado a exordial 

sobre o cancelamento dos serviços. Assim, sendo pontos controvertidos 

e não impugnados, reputo-os como verdadeiros as alegações da parte 

reclamante, o que influi decisivamente neste julgamento. Se se veicula fato 

negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, 

ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não 

fez, deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que 

alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non 

probatio quasi non allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Assim, carente de qualquer comprovação, impõe 

acolher o pedido para condenar a empresa reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais a autora, uma vez que fora negativada em 

virtude de dívidas inexistentes após o cancelamento do referido cartão. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim de: A) 

DECLARAR inexistente a dívida consubstanciada nas faturas após a data 

de cancelamento 05/08/2017, bem como inexistente a dívida que originou a 

negativação do nome da autora nos cadastros protetivos de crédito no 

valor de R$ 32,65 (trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), 

inclusa no dia 05/03/2018, devendo a empresa proceder com a expedição 

de ofício solicitando a imediata retirada do nome da autora dos cadastros 

protetivos de crédito, acaso não tenha feito, sob pena de incorrer no 

cometimento do crime de desobediência; B) CONDENAR a empresa 

reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), valor com incidência de 

juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença 

(súmula 362 STJ). CONFIRMO a tutela de urgência concedida a id 

13334756. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Deixo 

de condenar as reclamadas no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo por sentença a 

decisão da Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-87.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS FELDHAUS OAB - GO0017251A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para se manifestar quanto às 

Petições de Ids. 29579075 e 29579089, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-78.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA FERREIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)
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C&A MODAS LTDA. (REQUERIDO)

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REQUERIDO)

PROCRED - PROMOTORA DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000534-78.2018.8.11.0012. Vistos. Relatório dispensado pelo art. 38, da 

Lei 9.099/95. DECIDO. HOMOLOGO a extinção do processo pelo total 

cumprimento da obrigação, conforme petição no ID 23771963 e ID 

23781824, pela qual a parte requerida informa nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil, e a parte requerente concorda com o 

valor no ID 23822277. Ante o exposto, JULGO extinta a presente ação de 

cobrança, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE, o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no ID 23822277. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Nova 

Xavantina/MT, 09 de dezembro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-37.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITOS DOMINGOS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000237-37.2019.8.11.0012. REQUERENTE: CARLITOS DOMINGOS 

MOURA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, 

etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Por imperativo cronológico, passo a análise das preliminares 

arguidas: I - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO Em contestação, a empresa 

requerida alegou a incompetência deste Juizado para processamento da 

causa, ao argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de 

realização de prova pericial. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada, assim 

como demonstrado o interesse de agir da parte. Rejeito ainda as demais 

preliminares no tocante a inépcia da inicial, uma vez que se confundem 

com o mérito. Trata-te de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS propostas por CARLITOS DOMINGOS 

MOURA em face de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, onde a 

parte reclamante alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos 

órgãos restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa 

reclamada, uma vez que jamais contratou quaisquer serviços desta, 

pugnando pela declaração de inexistência de débitos, bem como 

indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão desses 

fatos. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifica-se que a Reclamada colacionou provas satisfatórias a fim de 

modificar os direitos da parte autora, notadamente com apresentação de 

contrato constando assinatura da parte Reclamante, cumprindo assim com 

o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente a relação contratual, a parte assina 

exatamente igual e informa dados confidenciais. Desta forma, restando 

comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e IMPROCEDENTE os danos morais. 

REVOGO a tutela de urgência concedida à id 19353987. DECLARO extinto 

o processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo por sentença a decisão do 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Cumpra-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-18.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NILO VIEIRA DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA 

FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SALEK RUIZ OAB - RJ94228 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000635-18.2018.8.11.0012. REQUERENTE: NILO VIEIRA DOS PASSOS 

REQUERIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES 

DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C DANO MATERIAL E 

DANO MORAL propostas por NILO VIEIRA DOS PASSOS em face de 

CAPESESP - CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES 

DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, todos qualificados. Pois bem. O 

pedido autoral é improcedente, senão vejamos: O cerne da irresignação, 

no entanto, está consubstanciado no fato de que a parte autora aduz que 

teve seu plano de saúde pactuada com a empresa reclamada cancelado 

de forma indevida, ao argumento de que esta não enviou os boletos com a 

diferença dos valores em virtude de reajuste a seu endereço. Todavia e 

sob análise detida dos autos, bem como dos documentos juntados pelas 

partes, restou incontroverso que a situação posta em exame decorreu por 

culpa do próprio autor, que não efetuou o pagamento dos boletos 

contendo o reajuste do plano e incorrendo assim em inadimplência perante 

a reclamada. Verifica-se com clareza solar através de documentação 

carreado aos autos pelo próprio autor a discriminação do débito “DIF 

ASSISTENCIA BASICO I – FEV/2018”, conforme documento a id 15684035. 

Nesse passo, a pretensão perseguida nesta ação, nos moldes como foi 

pleiteada, não comporta qualquer tipo de procedência. Restou 

devidamente comprovado que a situação posta em exame decorreu de 
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culpa do próprio autor. Além disso, verifico a discrepância das afirmações 

autorais ao longo do processo, que ora afirma na inicial que fora sido 

desligado do seu plano de saúde de forma indevida e unilateral pela 

reclamada, porém, aduz que efetuou o pagamento do boleto no dia 

05/04/2018. Demais disso, junta aos autos manifestação à id 17767387 

documento datado de 04/02/2019 intitulado como “Solicitação de 

Desligamento dos Planos e Serviços Assistenciais Administrados pela 

CAPESESP”. Ora, outro não é o entendimento de que o autor tinha 

conhecimento dos reajustes que estavam sendo feitos, bem como a 

discriminação dos serviços contendo a diferença inserida nos boletos 

enviados a seu endereço e que, em virtude disto, resolveu manifestar seu 

desinteresse em continuar com a contratação. Nota-se que no presente 

caso, a parte reclamada comprova satisfatoriamente a identificação clara 

e especifica do conteúdo em razão dos reajustes nos boletos enviados ao 

endereço do autor. Todavia e conforme amplamente explanado em linhas 

pretéritas, deixou de comprovar qualquer atitude abusiva por parte da 

empresa reclamada, que identificou de forma clara com envio antecipado 

os valores contendo a diferença a serem pagos, sendo que o autor 

manteve-se inerte e incorrendo assim em inadimplência. Assim, no cotejo 

dos elementos até aqui postos, impossível se mostra a adoção das 

medidas pretendidas pelo autor, de modo a se determinar o cumprimento 

da obrigação por parte da reclamada, razão pela qual a improcedência de 

todos os pedidos, nos moldes como foi exposto, é medida de rigor a se 

impor na presente situação. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo 

mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e IMPROCEDENTE os danos 

morais. REVOGO a tutela de urgência concedida à id 15857388. DECLARO 

extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. 

Homologo por sentença a decisão do Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 

da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Cumpra-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000153-70.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SIGNOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000153-70.2018.8.11.0012. REQUERENTE: VANESSA SIGNOR 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Por ordem cronológica, passo a análise da 

preliminar arguida pela reclamada: I - ILEGITIMIDADE ATIVA Rejeito a 

preliminar por ilegitimidade ativa, pois para postular em juízo discussão 

acerca de demanda indenizatória decorrente de cobrança indevida de 

energia elétrica não é reservada apenas ao titular da unidade consumidora 

ao qual se encontre vinculado o registro junto à empresa fornecedora do 

serviço. Ultrapassada a fase de preliminares, passo a análise do MÉRITO. 

Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL promovida por VANESSA SIGNOR em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, por onde a autora alega, em 

apertada síntese, ter sido cobrada indevidamente de sua conta-corrente 

por meio de débito automático valores que não condizem com seu real 

consumo. Ao final a parte autora pugnou pela declaração de inexistência 

dos débitos e devolução em dobro dos valores debitados, além da 

condenação da requerida a indenização por danos morais em virtude 

desses fatos. Pois bem. No mérito, após análise minuciosa da 

documentação, verifico que o direito milita estreme de dúvidas em favor da 

parte reclamante. Isto porque, em que pese os argumentos aduzidos pela 

parte Reclamada de ter havido abatimento e compensação nas faturas 

seguintes, é importante ressaltar que a respectiva fatura que originou o 

débito destoa totalmente da média aritmética de consumo apresentada pelo 

mesmo, tanto antes quanto depois das indigitadas faturas contestadas, 

que estava em 60 KWH. Ademais, o fornecimento de energia elétrica está 

tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de consumo e, mais 

especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele prestado de modo 

contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com o princípio 

administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade de sua 

interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja suspenso 

ou interrompido. Além do mais, em se tratando de relação de consumo, as 

empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à 

ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que 

concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores insculpidos 

no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com 

a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora, o 

que não verifico nos presentes autos, pois ela é quem dispõe de recursos 

técnicos necessários à comprovação de suas alegações. Desse modo, 

não se pode reconhecer como legítimo o ato administrativo praticado pela 

empresa Reclamada, posto que, independentemente do motivo que levou o 

medidor - ou o funcionário que procede a leitura - a registrar um consumo 

infinitamente maior do que aquele usualmente utilizado, tal fato não pode 

ser imputado unilateralmente ao Consumidor, que merece sim, 

esclarecimentos acerca do por que das variações desses registros, sob 

pena de estarmos consolidando a medição por estimativa, o que não é 

admissível. Nesta esteira, colaciono o entendimento jurisprudencial: 

“Apelação Cível. Ação Ordinária visando anulação de débito. Energia 

elétrica. Irregularidade apurada no relógio medidor. Ausência de prova da 

variação na média de consumo. Lançamento por estimativa. Irregularidade. 

O lançamento por estimativa, decorrente de suposto desvio de energia, 

não é permitido, sem que tenha sido demonstrado nos autos, em período 

razoável, o aumento do referido consumo, após as providências para 

eliminação das ditas ligações irregulares. Ofensa ao devido processo 

legal. Não se pode admitir que a processante instaure e conclua a 

apuração, unilateralmente, e, de plano, aplique a respectiva penalidade. 

Recurso a que se nega provimento.? (Apelação Cível 

1.0024.04.420962-5/001. 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais. Relator Desembargador Pinheiro Lago. j. 11 de julho de 

2006).” Logo, a receita de consumo debitado da conta do autor e alegada 

pela reclamada, referente ao mês de fevereiro do ano de 2018, com 

consumo indicado em 1.050 KWH, respectivamente, se mostra ilegal, 

notadamente quando não encontram respaldo fático no consumo da 

Reclamante e tampouco em qualquer perícia realizada, posto que efetuada 

de forma unilateral, sem o devido acompanhamento da Reclamante. Assim, 

constata-se a flagrante irregularidade praticada pela Reclamada, que não 

se desincumbiu a contento de comprovar a licitude da cobrança, estando, 

pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida em que 

essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se 

mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos 

termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do CDC. Destarte, o corte de 

energia ou a ameaça de, como forma de compelir o usuário ao pagamento 

de tarifa ou multa ou a aceitação de parcelamento, que na realidade não 

são devidos ou que merecem ser discutidos, extrapola os limites da 

legalidade. Não há de se prestigiar atuação da justiça privada no Brasil, 

especialmente, quando exercida por credor econômica e financeiramente 

mais forte, em largas proporções, do que o devedor. Afronta, se assim 

fosse admitido, aos princípios constitucionais da inocência presumida e da 

ampla defesa. O direito do cidadão de utilizar-se dos serviços públicos 

essenciais para a sua vida em sociedade deve ser interpretado com 

vistas a beneficiar a quem deles se utiliza. Por corolário lógico, deverá a 

Reclamada proceder com a devolução em dobro dos valores debitados, 

uma vez que a cobrança em liça fora feita de maneira absolutamente 

arbitrária e indevida, já que não comprovada o real consumo da parte 

reclamante. Por outro lado, a repetição de indébito (dano material) 

verifica-se que o parágrafo único do art. 42 do CDC traz uma sanção para 

aquele que cobra dívida em valor maior que o real. São três pressupostos 

objetivos e um subjetivo: engano justificável. No plano objetivo a multa só é 
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possível nos casos de cobrança de dívida, além disso, a cobrança deve 

ser extrajudicial, e finalmente deve ter por origem uma dívida de consumo. 

Sobre o tema ainda é importante asseverar os ensinamentos do Min. Og. 

Fernandes do Superior Tribunal de Justiça: “Dispõe o art. 42, parágrafo 

único, do CDC que ‘o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito, por igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável.’ Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o 

engano é considerado justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou 

culpa na conduta do prestador de serviço público” (AgRg no AREsp 

431.065/SC, j. 17.12.2013, rel. Min. Og. Fernandes, DJe 03.02.2014). A 

prova da justificativa do engano, na medida em que é matéria de defesa, 

compete ao fornecedor. O consumidor ao reclamar o que pagou a mais e o 

valor da sanção, prova apenas que seu pagamento foi indevido e teve por 

base uma cobrança incorreta por parte do credor. (in Manual de Direito do 

Consumidor/ Antônio Herman V. Beijamin, Cláudia Lima Marques, Leonardo 

Roscoe Bessa, 6.ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais). No caso em 

apreço é perfeitamente aplicável o dispositivo do art. 42, parágrafo único, 

do CDC, pois não houve comprovação por parte da distribuidora de 

energia a justificar a cobrança abusiva por meio de débito automático na 

conta do autor. No que tange ao pedido de condenação em danos morais, 

em virtude da cobrança de fatura em desacordo com o real consumo da 

reclamante, o Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que 

todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Em situação análoga, entendeu a 

nossa Egrégia Turma Recursal de Mato Grosso: (GRIFO) “RECURSO CÍVEL 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

LANÇAMENTO INDEVIDO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - DÉBITO 

AUTOMÁTICO QUE GEROU INSUFICIÊNCIA DE SALDO EM CONTA 

CORRENTE - CONSTRANGIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CARACTERIZAÇÃO DO ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS IN RE IPSA - 

QUANTUM REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez 

comprovada a falha na cobrança da fatura do cartão de crédito, que 

ocasionou insuficiência de saldo na conta corrente e constrangimento ao 

consumidor, mostra-se correta a sentença que impôs a condenação ao 

dano moral. Dano moral fixado com prudência, em face da análise conjunta 

da condição social e econômica do lesado, bem como da repercussão do 

dano (, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

22/05/2009, Publicado no DJE 30/05/2009)” Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação para o fim de: 

A) CONDENAR a parte reclamada a proceder com a restituição do valor de 

R$ 662,32 (seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos), 

em dobro, em dobro, corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo 

prejuízo (súmula 43 STJ) e pelo INPC desde a citação (404 e 405 CC); B) 

CONDENAR a parte reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). DECLARO extinto o processo, 

com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo por 

sentença a decisão do Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000574-26.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

YAN CAETANO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CARNEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000574-26.2019.8.11.0012. EXEQUENTE: YAN CAETANO FERREIRA 

EXECUTADO: FABIO CARNEIRO DA SILVA Vistos, etc. Não tendo a parte 

autora impulsionado o processo quando necessário, mesmo tendo sido 

devida e tempestivamente intimada a manifestar, a parte manteve-se inerte 

e não se manifestou, estando o feito sobrestado unicamente em razão da 

inércia do interessado, conforme atesta certidão de id 24906777. Portanto, 

vemos que o abandono da causa pela parte autora é motivo apto à 

extinção do processo sem resolução de mérito. Em virtude do exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do 

item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica 

dispensado o registro da sentença. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo por 

sentença a decisão do Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010341-76.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MATIAS PEREIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BV FINANCEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010341-76.2013.8.11.0012. EXEQUENTE: MARTA MATIAS PEREIRA 

SILVA EXECUTADO: BANCO BV FINANCEIRA Vistos, etc. Não tendo a 

parte autora impulsionado o processo quando necessário, mesmo tendo 

sido devida e tempestivamente intimada, a parte manteve-se inerte e não 

se manifestou, estando o feito sobrestado unicamente em razão da inércia 

do interessado, conforme atesta certidão de id 25472829. Portanto, vemos 

que o abandono da causa pela parte autora é motivo apto à extinção do 

processo sem resolução de mérito. Em virtude do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do item 

2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado 

o registro da sentença. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo por sentença a 

decisão do Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-62.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000882-62.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ALEX SANDRO BUENO 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há 

necessidade de produção e provas. Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Por imperativo 

cronológico, passo a análise das preliminares arguidas pelas reclamadas: I 

– ILEGITIMIDADE PASSIVA Tal preliminar não merece amparo, pois 

tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade dos fornecedores 

de produto e serviços é objetiva e solidária de todos os integrantes da 

cadeia de consumo à luz do que determina os artigos 7.º, parágrafo único, 

14, 18, 25, § 1.º do CDC, devendo portanto responder pelos prejuízos 

causados ao consumidor em decorrência da assunção de riscos da 

atividade. II – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NECESSIDADE DE PERÍCIA 

TÉCNICA Rejeito a preliminar da defesa no tocante à incompetência deste 

juízo em razão da matéria, haja vista que não há dispositivo na Lei 

9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a 

peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a 

compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a 

ampla defesa da parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. 

Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 

(RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do 

mérito. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS propostas por ALEX SANDRO BUENO em 

face de BV FINANCEIRA S/A e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, todos 

qualificados. Pois bem. Da análise dos autos, bem como dos documentos 

que o instruem, verifico que o direito não milita em favor do Requerente. 

Assim o é porque a parte Requerida, ao contestar a presente ação, logrou 

êxito em demonstrar a existência de fatos extintivos dos direitos do autor, 

até porque comprovado por via documental que a apólice de seguro objeto 

dos autos não traz cobertura específica para caso de corrosão 

decorrente no sistema de arrefecimento, cumprindo assim com o disposto 

no art. 373, inciso II do NCPC. Nota-se que a falha apresentada no veículo 

fora claramente determinado, ou seja, fora em virtude da ação de acidez 

do líquido do sistema de arrefecimento, ocorrendo corrosão da galeria do 

cabeçote, provocando a fuga do líquido para o interior da câmara de 

combustão, conforme atesta parecer técnico juntado pelo próprio autor à 

id 22492104. Ademais, a alegação sobre ausência de ciência da garantia 

contratual não merece acolhimento, pois o autor teve a opção de não 

contratar o seguro no momento do financiamento de seu automóvel. Neste 

espeque, ainda que o autor tivesse tomado ciência das cláusulas e 

condições, seria impossível prever que sofreria a pane alegada na inicial e 

de toda forma, estaria excluída a hipótese de cobertura na situação posta 

em exame. Pensar do contrário, como pretende o autor, seria atribuir à 

parte reclamada uma responsabilidade eterna por quaisquer defeitos no 

veículo que não encontra guarida no ordenamento jurídico vigente. Assim, 

não havendo demonstração de ato ilícito por parte da requerida, não há 

que se falar em danos materiais e morais sofrido pelo requerente, isto 

porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a 

improcedência dos pedidos da inicial. Nesse sentido dispõe o art. 160, 

inciso I, do Código Civil Brasileiro, in verbis: “Não constituem atos ilícitos: I - 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito 

reconhecido. (...)” Nesse sentido: (GRIFO) “TJ-RS - Recurso Cível 

71004338703 RS (TJ-RS) Data de publicação: 11/11/2013 Ementa: 

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. 

REPARAÇÃO DE DANOS. NEGLIGÊNCIA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 

NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. (Recurso Cível Nº 71004338703, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, 

Julgado em 07/11/2013)” DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais 

que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e IMPROCEDENTE os danos morais. 

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juiz leigo desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000611-53.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000611-53.2019.8.11.0012. REQUERENTE: CRISTIANE DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, ZURICH MINAS BRASIL 

SEGUROS S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção e 

provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Por imperativo cronológico, passo a análise da preliminar 

aventada pela segunda reclamada: I – ILEGITIMIDADE PASSIVA Tal 

preliminar não merece amparo, pois tratando-se de relação de consumo, a 

responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que 

determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo portanto responder pelos prejuízos causados ao consumidor em 

decorrência da assunção de riscos da atividade. Rejeito ainda as demais 

preliminares por falta de interesse de agir, pois se confunde com o mérito. 

Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS propostas por CRISTIANE DA SILVA SANTOS em 

face de VIA VAREJO S/A - CASAS BAHIA e ZURICH MINAS BRASIL 

SEGUROS, todos qualificados. Pois bem. Da análise dos autos, bem como 

dos documentos que o instruem, verifico que o direito milita parcialmente 

em favor da requerente, pelos motivos que passo a expor. A parte autora 

comprova satisfatoriamente a contratação de bilhete de seguro para o 

caso de furto em seu aparelho celular. Certo também e inconteste que não 

usufruiu do serviço contratado na forma estipulada no contrato de seguro, 

ou seja, de ser indenizada em caso de furto, conforme se verifica. As 

reclamadas, por sua vez, não trouxeram elementos de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a inexistência de sua responsabilidade. 

Ademais, é importante mencionar que as cláusulas e condições em 

contratos de adesão e que se encontram obscuras, de difícil interpretação 

devem ser interpretadas de forma extensiva e sempre em favor do 

consumidor, ainda mais se considerarmos que o público alvo destas 

espécies de avenças não possui, via de regra, conhecimento na área 

securitária ou do mundo jurídico. O segurado e o segurador são obrigados 

a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé 

e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e 

declarações a ele concernentes. No caso em apreço, percebo que a parte 

demandante acreditou fielmente estar acobertada pelo seguro contratado 

no caso de furto e deparou-se com uma ineficiente prestação de serviços 

das empresas reclamadas ao tentar receber o prêmio contratado. Em 

situação semelhante, assim decidiu nossa Turma Recursal Cível: (GRIFO) 

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO RECLAMATÓRIA - CONTRATO DE 

SEGURO EMPRESARIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - BENS DA EMPRESA 

SEGURADA NÃO DESCRITOS NA APÓLICE - OMISSÃO DA SEGURADORA 
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- INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - COBERTURA QUE DEVE ALCANÇAR 

TODOS OS OBJETOS LOCALIZADOS NO ENDEREÇO DECLINADO 

QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - NEGATIVA DE 

COBERTURA. BENS EXCLUÍDOS DO ALCANCE DO CONTRATO - 

INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. 

INDENIZAÇÃO LIMITADA AO VALOR DA APÓLICE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Interpretam-se em favor do consumidor as 

cláusulas contidas em contrato de adesão, que dizem respeito às 

despesas excluídas, e que se encontram obscuras, de difícil 

interpretação, ainda mais se considerarmos que o público alvo destas 

espécies de avenças não possui, via de regra, conhecimento na área 

securitária ou do mundo jurídico. O segurado e o segurador são obrigados 

a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé 

e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e 

declarações a ele concernentes, nos termos do estatuído no art. 765 do 

Código Civil. Não pode a seguradora contratada após firmar o 

compromisso e receber as parcelas do premio simplesmente recusar a 

cobertura contratada. O valor da indenização está limitado ao valor 

previsto na apólice. (VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/09/2012, Publicado no DJE 08/10/2012)” 

Assim, com base nas informações e demais documentos juntados pelas 

partes, deverá haver o pagamento da cobertura securitária prevista na 

apólice no valor de R$ 1.919,00 (um mil novecentos e dezenove reais), 

devidamente atualizados. No que concerne aos danos morais, nota-se 

efetivamente que houve falha na prestação dos serviços, uma vez que 

não houve a contraprestação por parte das reclamadas em indenizarem a 

reclamante em virtude do furto em seu aparelho. Assim, inquestionável, o 

dever de indenizar, eis que caracterizado o dano “in re ipsa”, sendo 

desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da só verificação da conduta. Na busca de uma gradação 

adequada para o dano moral, o legislador não vinculou o julgador a uma 

regra, de forma a permitir uma discricionariedade que se faz presente 

dentro daquilo que se convencionou chamar de critério do lógico-razoável. 

No presente caso o valor dos danos morais deve ser fixado em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), eis que proporcional e razoável entre o fato e 

seus efeitos, não representando enriquecimento para a parte autora, mas 

sim uma compensação pelos transtornos causados, além de penalidade 

para as reclamadas, para evitar situações como esta. DISPOSITIVO Diante 

do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

inicial da parte reclamante para o fim de: A) CONDENAR as reclamadas a 

pagarem de forma solidária o valor de R$ 1.919,00 (um mil novecentos e 

dezenove reais), referentes ao seguro da apólice objeto dos autos, 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC desde a data de furto do 

aparelho; B) CONDENAR as reclamadas a pagarem de forma solidária o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos 

morais ocasionados à autora, valor com a incidência de juros de 1% ao 

mês a partir da citação (404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ). 

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juiz leigo desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-39.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Observa-se que a parte autora apresentou 

tempestivamente o recurso constante do Id. 28129627, onde requereu os 

benefícios da justiça gratuita. Intime-se a recorrida, na pessoa de seu 

advogado, a apresentar as contrarrazões recursais no prazo legal. 

Decorrido o prazo para resposta, encaminhem-se os autos conclusos 

para apreciação do recurso. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina / MT, 17 de março de 2020 Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010065-11.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

M F GOMES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010065-11.2014.8.11.0012. EXEQUENTE: M F GOMES - ME EXECUTADO: 

AILTON CARDOSO DA SILVA Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico 

que a parte exequente manifestou informando o pagamento integral da 

dívida constante no processo. Assim sendo, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo por sentença a 

decisão do Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-54.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000695-54.2019.8.11.0012. REQUERENTE: SANDRA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-te de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em face de BANCO BRADESCO S.A. onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos restritivos de 

crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que 

desconhece o débito que originou respectiva negativação, pugnando pela 

declaração de inexistência de débitos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 
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mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifica-se que a Reclamada 

colacionou provas satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte 

autora, notadamente com termo de confissão de dívida constando 

assinatura da parte Reclamante, cumprindo assim com o disposto no art. 

373, inciso II do NCPC. Em análise minuciosa da documentação é 

clarividente a relação contratual, a parte assina exatamente igual e informa 

dados confidenciais. Desta forma, restando comprovada a existência de 

relação contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida. Outrossim, levando em consideração os 

documentos juntados a defesa que indicam o longo histórico de utilização 

do cartão pela parte autora, necessário o reconhecimento de legalidade na 

inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito. DA LITIGANCIA DE 

MÁ-FÉ A parte alega inexistência de relação contratual sendo que 

contratou diretamente a reclamada, portanto litiga de má fé a fim de obter 

enriquecimento ilícito, vejamos enunciado do FONAJE: “ENUNCIADO 136 – 

O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação 

ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização 

nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de 

Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” Tendo em vista que a parte 

reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão 

totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em 

litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á 

aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 2% do 

valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 100,00 (cem reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da inicial e IMPROCEDENTE os danos morais. DECLARO extinto o 

processo, com resolução do mérito. CONDENO a parte reclamante a pagar 

a multa de 2% do valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão 

ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do 

processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante 

de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo por sentença a 

decisão do Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000607-16.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALONIS CARVALHO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 
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CIELO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000607-16.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ALONIS CARVALHO VIEIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, CIELO S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Por ordem cronológica, 

passo a análise da preliminar arguida pelo banco ora reclamado: I – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA O banco reclamado alegou ser parte ilegítima 

para figurar no polo passivo da presente demanda. Verifico que tal 

preliminar merece acolhida, uma vez que a situação posta em exame 

decorre da suposta falha na prestação de serviços/cobrança da empresa 

administradora da máquina de cartão (CIELO) e por consequência, excluo 

do polo passivo da presente demanda a empresa BANCO DO BRASIL S.A. 

Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito Trata-se de AÇÃO 

RECLAMATÓRIA em face de CIELO S.A, onde a parte reclamante alega, 

em síntese, que aderiu aos serviços oferecidos pela empresa reclamada 

referente a transações comerciais, adquirindo assim uma máquina de 

cartão de crédito e débito, entretanto, aduz que vem sendo cobrada de 

forma indevida e diversa do pactuado inicialmente, motivando a 

propositura da presente ação. Citada, a Reclamada apresentou sua 

defesa, impugnando os pedidos da inicial da parte reclamante e aduzindo 

pela regularidade das cobranças, uma vez que houve a contratação dos 

serviços com pagamentos mensais por utilização da máquina, pugnando 

ao final pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. O pedido 

autoral é improcedente, senão vejamos. Verifico que o cerne da questão 

gira em torno do descontentamento do autor referente aos débitos 

efetuados em sua conta bancária por ordem da empresa Reclamada. 

Entretanto, é possível verificar que não ocorreu cobranças indevidas por 

parte da reclamada. Isto porque esta demonstrou com suporte documental 

que os respectivos valores debitados na conta do autor foram em 

decorrência de sua regular utilização, ou seja, trata-se de débitos 

decorrentes do plano “Cielo Controle”, com franquia de R$ 4.000,00, 

comprometendo-se a pagar R$ 264,00 mensalmente, além que a vigência 

contratual se dá a partir da aptidão para realização de transações 

comerciais por meio da máquina. Assim, tenho que o presente processo 

não demanda maiores explicações, posto que restou devidamente 

comprovado que as cobranças efetuadas pela Reclamada foram legítimas 

ante a contratação do perfil controle, cumprindo assim com o disposto no 

art. 373, inciso II do NCPC. Nesse sentido: (GRIFO) “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – RETENÇÃO 

INDEVIDA DE VALORES PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – REPASSE APÓS DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA 

TUTELA – RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE – INAPLICABILIDADE DO 

CDC – REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS 

– IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. “Não há relação de consumo entre a operadora de cartão de 

crédito e aqueles que a contratam com o intuito de utilizar o sistema de 

pagamento por meio de cartões de crédito para incrementar sua atividade 

empresarial, ou seja, somente o usa com intuito de obter lucro” (TJMG – 

10ª Câm. Cível – RAI 10024133504712001/MG – Relator: Cabral da Silva – 

j. 27/05/2014). 2. A falta de demonstração do dano moral alegadamente 

suportado impede a condenação do agente à indenização 

correspondente. (N.U 0002804-66.2012.8.11.0024, , JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2014, 

Publicado no DJE 03/09/2014)” Ademais, não restou evidenciado o ato 

ilícito ensejador de indenização por danos morais, não prosperando, por 

conseguinte, o pleito inicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e 

IMPROCEDENTE os danos morais. DECLARO extinto o processo, com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo por 

sentença a decisão do Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 6/2020-CA

 O Excelentíssimo Senhor Dr. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, Juiz 

de Direito Diretor do Foro da Comarca de Paranatinga, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando o disposto na Portaria n° 682/2016/DGTJ, de 2.12.2016, que 

dispõe sobre a documentação necessária ao procedimento de nomeação, 

designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.

 R E S O L V E:

 I – NOMEAR o Senhor MAIKON VITOLDO CAMPOS KRATCHK, portador do 

RG 2439270-7-SSP/MT e CPF 047.201.041-77, para exercer, em 
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comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II, da 1ª Vara da Comarca de 

Paranatinga, com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser assinado e editado a partir da publicação desta.

 II – Publique-se e Cumpra-se, encaminhando cópia à Coordenadoria de 

Recursos Humanos.

 Paranatinga - MT, 16 de março de 2020.

 FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000806-39.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE FERTILIZANTES S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR JOSE REGINALDO MARTINS OAB - MS978 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CEZAR MADER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC. Paranatinga, 17 de Março de 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000519-42.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALDRIN UHDRE NOVAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT4754-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO BARBOSA SABINO (REU)

NILZA NARCIZO SABINO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000519-42.2020.8.11.0044. 

AUTOR: ALDRIN UHDRE NOVAIS REU: LAZARO BARBOSA SABINO, 

NILZA NARCIZO SABINO Vistos etc. Intime-se o requerente a comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais no prazo legal, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. Paranatinga, 13 de março de 2020. 

Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000224-05.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA FURQUIM WEIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LUIZ OLIVEIRA DUARTE OAB - GO43913 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VONEY RODRIGUES GOULART (AUTORIDADE COATORA)

Voney Rodrigues Goulart (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000224-05.2020.8.11.0044. 

IMPETRANTE: FABIULA FURQUIM WEIS AUTORIDADE COATORA: VONEY 

RODRIGUES GOULART IMPETRADO: VONEY RODRIGUES GOULART 

Vistos etc. Primeiramente, coloque-se em sigilo os documentos constantes 

no ID. 29225267 eis que se trata da DIRPF da impetrante. Trata-se de 

Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Fabiula 

Furquim Weis, contra o suposto ato ilegal, praticado pela Secretária de 

Saúde Mariluci Gonçalves Constante, a mando do Prefeito Municipal de 

Gaúcha do Norte, Sr. Voney Rodrigues Goulart, ambos qualificados nos 

autos, consubstanciado na rescisão do contrato de trabalho temporário, 

tendo em vista seu estado de gravidez. Sustenta a Impetrante que foi 

contratada para a prestação de serviços no cargo de enfermeira, lotada 

na Hospital Municipal, no Município de Gaúcha do Norte/MT, em 

01/10/2019, tendo sido o referido contrato prorrogado até 31/12/2020, 

contudo, em 27/01/2020 houve a rescisão do contrato de forma indevida 

eis que a impetrante estava grávida de 06 (seis) semanas. Assevera que 

a sua exoneração viola o seu direito líquido e certo, uma vez que deixa a 

gestante e o nascituro totalmente desamparados, afrontando vários 

dispositivos constitucionais e o princípio da dignidade da pessoa humana, 

Aduz, ainda, que o fato de se encontrar gestante, antes de sua 

exoneração, gera estabilidade desde a confirmação da gravidez, até cinco 

meses após o parto, consoante o disposto no artigo 10, inciso II, b, do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Desse modo, com 

base nos princípios constitucionais da proteção à maternidade e à 

infância, postula, liminarmente, seja determinada a sua reintegração no 

cargo de enfermeira, com pagamento dos valores desde a data de 

27/01/2020, ou alternativamente, o pagamento de todos os subsídios pelo 

período da estabilidade provisória e da licença-maternidade. É o 

necessário à análise e decisão. Como consignado no relatório, pretende a 

Impetrante, por meio da presente ação mandamental, o deferimento do 

pleito de liminar para que seja determinada a reintegração da Impetrante no 

cargo de enfermeira com pagamento dos valores desde a data de 

27/01/2020. Pontuo, de início, à luz do art. 5º, LXIX, da CRF, e do art. 1º da 

Lei nº 12.016/09, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, 

franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que 

haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou 

abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por 

quem as suas vezes fizer. Para a concessão da liminar, conforme prevê a 

lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, 

quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na 

inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do 

Impetrante, se vier a ser reconhecido em decisão de mérito (Lei nº 

12.016/09, art. 7º, III). Na espécie, após a análise perfunctória dos autos e 

dos documentos que o acompanham, verifico a presença dos 

pressupostos referidos, especialmente, a relevância dos motivos, em que 

se assenta o pedido na inicial, pois no momento da exoneração da 

impetrante, ela estava gestante, consoante demonstrado pelos 

documentos anexados no ID. 29060968. Logo, é cediço que a servidora 

gestante contratada temporariamente tem direito à estabilidade provisória, 

durante todo o período gestacional até o quinto mês após o parto, e é 

dever do ente público garantir-lhe o pagamento de indenização se for 

exonerada dentro desse período. O direito à estabilidade gestacional da 

servidora contratada temporariamente encontra respaldo no artigo 10, 

inciso II, alínea b, do ADCT – Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias: Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se 

refere o art. 7º, I, da Constituição: II - fica vedada a dispensa arbitrária ou 

sem justa causa: b) da empregada gestante, desde a confirmação da 

gravidez até cinco meses após o parto. Tal dispositivo objetiva 

salvaguardar o nascituro e não a mulher gestante. Eis o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “MANDADO DE 

SEGURANÇA – GESTANTE – CONFIRMAÇÃO DE ESTADO GRAVÍDICO 

DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – 

POSSIBILIDADE – ARTIGO 7º, XVIII, DA CF – ARTIGO 10, II, B, DO ADCT – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA 

LEI Nº 11.960/2009 E, APÓS, ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO 

BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA, E ESTES ÚLTIMOS TAMBÉM AOS 

JUROS MORATÓRIOS – ORDEM CONCEDIDA. 1. Têm direito subjetivo à 

estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b” das 

Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7º, inciso XVIII, da 

Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da 

gravidez até o 5º mês após o parto. A estabilidade aludida decorre não só 

da recuperação da servidora, após o parto, mas, especialmente, do direito 

de proteção ao nascituro de ser cuidado por sua genitora nos seus 

primeiros meses de vida. (Apelação / Remessa Necessária 5449/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 10/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). 2. Aplica-se à correção 

monetária o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde o 

momento em que as parcelas deveriam ser pagas até o advento da Lei nº. 

11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/1997, 

e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança. 3. Os juros moratórios incidirão a partir da 

citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 
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9.494/97 (redação dada pela Lei nº 328811.960). (N.U 

0007946-84.2016.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/08/2017, Publicado no DJE 09/08/2017).” “APELAÇÃO 

CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – 

GESTANTE – PRELIMINAR – PERDA DE OBJETO – NÃO CONFIGURADA – 

CONFIRMAÇÃO DE ESTADO GRAVÍDICO DURANTE A VIGÊNCIA DO 

CONTRATO – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL 

ATÉ O 5º MÊS APÓS O PARTO – POSSIBILIDADE – ESTABILIDADE 

PROVISÓRIA – OMISSÃO ABUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 

BENEFÍCIO QUE DEVE SER CONCEDIDO A TODAS AS SERVIDORAS 

INDEPENDENTEMENTE DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 7º, INCISO XVIII, DA CARTA FUNDAMENTAL E DO ART. 10, 

INCISO II, ALÍNEA “B”, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 

TRANSITÓRIAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A 

perda de objeto da ação é ensejada por fatores externos à demanda 

postulada em juízo, nunca em função de cumprimento de medida liminar 

satisfativa. Conforme entendimento pacificado não só nos Tribunais 

Pátrios, mas, sobremodo, nos Tribunais Superiores, servidoras públicas 

contratadas, ainda que em caráter temporário, que venham a comprovar 

que durante a vigência do contrato engravidaram, têm direito subjetivo à 

estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b” das 

Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7º, inciso XVIII, da 

Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da 

gravidez até o 5º mês após o parto. A estabilidade aludida decorre não só 

da recuperação da servidora, após o parto, mas, especialmente, do direito 

de proteção ao nascituro de ser cuidado por sua genitora nos seus 

primeiros meses de vida. (N.U 0037433-83.2010.8.11.0041, , MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)” Desse 

modo, entendo que o Impetrado deve reintegrar a Impetrante ao cargo 

exercido. De outro norte, embora a existência de indícios de violação do 

direito de estabilidade à gestante da Impetrante, quanto ao segundo pedido 

liminar, o de pagamento dos valores desde a data do dia 27/01/2020, não é 

factível a concessão da tutela antecipada. Isso porque, há óbice legal ao 

deferimento da liminar pleiteada, insculpido no § 2º do art. 7º da Lei nº 

12.016/2009 que dispõe: Não será concedida medida liminar que tenha por 

objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadoria, 

bem proveniente do exterior, a reclassificação ou equiparação de 

servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de 

vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (Negritei) Com essas 

considerações, CONCEDO, EM PARTE, a liminar pleiteada, para determinar 

à autoridade coatora, reintegre a Impetrante ao cargo de enfermeira, no 

qual foi exonerada. Notifique-se a autoridade coatora, quanto à presente 

decisão, bem assim para que preste informações no prazo legal. 

Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. 

Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32961 Nr: 1199-25.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cézar Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JÚLIO CÉZAR FRANCISCO, Cpf: 

05059426904, Rg: 8.737.573-4, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DA EXECUTADA acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 (dez) dias (CPC, Art. 621), contados da expiração do prazo 

deste edital, satisfazer a obrigação reclamada pela parte credora, ou, 

seguro o Juízo, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, bem como INTIMÁ-LA de que 

FOI FIXADA MULTA DIÁRIA, para o caso de atraso no cumprimento da 

obrigação.

Resumo da Inicial: Na data de 31/05/2010, o executado, entabulou Termo 

de ajustamento de Conduta com o Ministério Público, no qual restou 

avençada a obrigação de fazer, consistente no compromisso de 

apresentar cópia da Licença ambiental Única, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 3.000,00 reais. Até o presente momento o executado vem 

descumprindo o acordo.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.I - Acolho a cota ministerial de fl. 185. 

Cite-se o requerido Julio Cezar Fancisco por edital, com fulcro nos artigos 

246, IV, Código Civil e 256, incisos I e II, ambos do Código de Processo 

Civil.II - Decorrido o prazo e sem manifestação, desde já, NOMEIO 

aDefensoria Pública para atuar como curadora especial, com fulcro no 

artigo 72, II, do Código de Processo Civil.III - Cumprindo o item II, 

e n c a m i n h e - s e  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  p a r a 

manifestação.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 22 de janeiro de 2020.Fabrício 

Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 12 de fevereiro de 2020

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84834 Nr: 4595-34.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Batista Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALAN BATISTA BORGES, Rg: 2985424-5, 

Filiação: Alice Lemes Batista e João Carlos Santana Borges, data de 

nascimento: 07/09/1997, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

solteiro(a), estudante/desempregado/serviços gerais, Telefone (66) 

9698-3134. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Despacho/Decisão: Vistos. Recebo a denúncia por, 

preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal e a ausência das hipóteses do artigo 395 do 

Código de Processo Penal. Considerando os critérios do artigo 394 do 

Código de Processo Penal, consigno que o procedimento será comum e 

rito ordinário. Cite-se o denunciado para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 

(oito),qualificando-as e requerendo a intimação, quando necessário. O 

oficial deverá indagar ao denunciado se possui advogado constituído ou 

condições para contratar um. Caso o denunciado não possua condições 

para constituir advogado, desde já nomeio o Defensor Público para 

patrocinara defesa do réu. Indefiro o pedido formulado no item II da cota 

ministerial de fl. 37, conforme artigo1.373, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça- Foro Judicial(CNGC). Quanto ao 

pedido de incineração prudente, aguarde-se até que seja colacionado aos 

autos laudo definitivo de entorpecentes para deliberação. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS: Na resposta, o 

denunciado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. 

OBSERVAÇÃO: O oficial de justiça, obrigatoriamente, deverá indagar ao 

acusado se ele pretende constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe 
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um defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste 

caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor, 

devendo tal informação constar na certidão do oficial de justiça 

(Provimento n° 30/2008 – CGJ).

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernando Martins 

Procópio de Alvarenga, digitei.

Resumo da Inicial: CONSTA NO INCLUSO INQUÉRITO POLICIAL QUE, NO 

DIA 04 D ENOVEMBRO DE 2017, EM HORÁRIO INDEFINIDO, NA DROGARIA 

DO POVO, SITO À AV. BANDEIRANTE, 650, VILA CONCÓRDIA, EM 

PARANATINGA-MT, O DENUNCIADO ALAN BATISTA BORGES, SUBTRAIU 

DURANTE A MADRUGADA, MEDIANTE ESCALADA E DESTRUIÇÃO 

DEOBSTÁCULO, PARA PROVEITO PRÓRIO, A QUANTIA DE F$ 695,00, 

PERTENCENTES A LEANDRO PEREIRA PERES. SEGUNDO SE CONSTATA 

DA INVESTIGAÇÃO, NA DATA DOS FATOS, O DENUNCIADO, DURANTE A 

AMADRUGADA, ESCALOU O PRÉDIO DO ESTABELECMENTO COMERCIAL, 

ROMPENDO O TELHADO E O FORRO, ADENTROU O RECINTO E LOGROU 

ÊXITO EM SUBTRAIR A QUANTIA ACIMA DO CAIXA DO 

ESTABELECIMENTO. DIANTE DOS FATOS NARRADOS, O INDICIADO 

ALAN BATISTA BORGES FOI DENUNCIADO NO ART. 155, §4º, INC. I C/C 

§4º, INC. II, DO CODIGO PENAL, APÓS INSURGIR EM CAIXA DE 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM 04.11.2017.

Paranatinga, 17 de fevereiro de 2020

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86579 Nr: 709-90.2018.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARIANE ABREU DA SILVA, Cpf: 

55055141115, Rg: 0374864-2, Filiação: Jordane de Abreu e Ilson da Silva, 

data de nascimento: 07/07/2003, brasileiro(a), natural de Santo Antonio do 

Leste-MT, solteiro(a), estudante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: (i) julgo procedente o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil e, como consequência, mantendo as medidas 

protetivas pelo prazo de 06 meses, contados da presente data, salvo se a 

vítima, ora autora, antes desse prazo, manifestar expressamente que não 

mais necessita das mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da 

continuidade das medidas protetivas de urgência em seu favor por mais 

tempo;(ii) em caso de não localização das partes por alteração de 

endereço sem comunicação nos autos, proceda a intimação por edital da 

vítima e do representado, com prazo de 30 dias;(iii) ciência ao Ministério 

Público;(iv) após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações 

de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.Publique-se. Registre-se. Intime 

Paranatinga/MT, 26 de setembro de 2019.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da JustiçaEm Regime de 

Exceção – Portaria n. 104/2019-CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernando Martins 

Procópio de Alvarenga, digitei.

Paranatinga, 16 de janeiro de 2020

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90072 Nr: 2554-60.2018.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONIDAS DE SOUSA, Cpf: 

76571033372, Filiação: Nilza de Sousa, brasileiro(a), convivente, soldador. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: (i) julgo procedente o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil e, como consequência, mantendo as medidas 

protetivas pelo prazo de 06 meses, contados da presente data, salvo se a 

vítima, ora autora, antes desse prazo, manifestar expressamente que não 

mais necessita das mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da 

continuidade das medidas protetivas de urgência em seu favor por mais 

tempo;(ii) em caso de não localização das partes por alteração de 

endereço sem comunicação nos autos, proceda a intimação por edital da 

vítima e do representado, com prazo de 30 dias;(iii) ciência ao Ministério 

Público;(iv) após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações 

de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.Publique-se. Registre-se. Intime 

Paranatinga/MT, 26 de setembro de 2019.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da JustiçaEm Regime de 

Exceção – Portaria n. 104/2019-CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernando Martins 

Procópio de Alvarenga, digitei.

Paranatinga, 16 de janeiro de 2020

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94306 Nr: 4243-42.2018.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALVINA DOMINGAS DO NASCIMENTO 

MATOS, Rg: 1752335-4, Filiação: Ana Domingas do Nascimento e Henrique 

Paulo do Nascimento, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido ANTÔNIO GOMES DE MATOS, Cpf: 20449186172, Rg: 

837.602, Filiação: Josefa Inêz de Matos e Sebastião de Matos Ribeiro, data 

de nascimento: 26/04/1950, brasileiro(a), natural de Santa Maria do 

Suassui-MG, casado(a), lavrador. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: (i) julgo procedente o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil e, como consequência, mantendo as medidas 

protetivas pelo prazo de 06 meses, contados da presente data, salvo se a 

vítima, ora autora, antes desse prazo, manifestar expressamente que não 

mais necessita das mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da 

continuidade das medidas protetivas de urgência em seu favor por mais 

tempo;(ii) em caso de não localização das partes por alteração de 

endereço sem comunicação nos autos, proceda a intimação por edital da 

vítima e do representado, com prazo de 30 dias;(iii) ciência ao Ministério 

Público;(iv) após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações 

de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.Publique-se. Registre-se. Intime 

Paranatinga/MT, 26 de setembro de 2019.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da JustiçaEm Regime de 

Exceção – Portaria n. 104/2019-CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernando Martins 

Procópio de Alvarenga, digitei.

Paranatinga, 16 de janeiro de 2020

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 95800 Nr: 419-41.2019.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO, Cpf: 

06140145147, Rg: 28274172, Filiação: Vania Gomes de Oliveira 

Nascimento e Ivanildo Moreira do Nascimento, brasileiro(a), convivente, 

operador de máquinas, Telefone 66-99685-4183. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: (i) julgo procedente o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil e, como consequência, mantendo as medidas 

protetivas pelo prazo de 06 meses, contados da presente data, salvo se a 

vítima, ora autora, antes desse prazo, manifestar expressamente que não 

mais necessita das mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da 

continuidade das medidas protetivas de urgência em seu favor por mais 

tempo;(ii) em caso de não localização das partes por alteração de 

endereço sem comunicação nos autos, proceda a intimação por edital da 

vítima e do representado, com prazo de 30 dias;(iii) ciência ao Ministério 

Público;(iv) após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações 

de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.Publique-se. Registre-se. Intime 

Paranatinga/MT, 26 de setembro de 2019.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da JustiçaEm Regime de 

Exceção – Portaria n. 104/2019-CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernando Martins 

Procópio de Alvarenga, digitei.

Paranatinga, 16 de janeiro de 2020

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99191 Nr: 1709-91.2019.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO CLEITON ROCHA DADSEVICUES, 

Cpf: 03818952116, Rg: 2033937-2, Filiação: Maria Aparecida Rocha 

Dadsevicues e João Carlos Alves Dadsevicues, data de nascimento: 

05/02/1988, natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços gerais/ 

desempregado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: (i) julgo procedente o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil e, como consequência, mantendo as medidas 

protetivas pelo prazo de 06 meses, contados da presente data, salvo se a 

vítima, ora autora, antes desse prazo, manifestar expressamente que não 

mais necessita das mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da 

continuidade das medidas protetivas de urgência em seu favor por mais 

tempo;(ii) em caso de não localização das partes por alteração de 

endereço sem comunicação nos autos, proceda a intimação por edital da 

vítima e do representado, com prazo de 30 dias;(iii) ciência ao Ministério 

Público;(iv) após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações 

de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.Publique-se. Registre-se. Intime 

Paranatinga/MT, 26 de setembro de 2019.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da JustiçaEm Regime de 

Exceção – Portaria n. 104/2019-CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernando Martins 

Procópio de Alvarenga, digitei.

Paranatinga, 16 de janeiro de 2020

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97719 Nr: 1185-94.2019.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERONILDES CORREIA PEREIRA, Cpf: 

93665970172, Rg: 1326370-6, Filiação: Antonia Correa de Souza e Raul 

Pereira Alves, data de nascimento: 16/06/1979, brasileiro(a), natural de 

Paranatinga-MT, convivente, serviços gerais. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: (i) julgo procedente o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil e, como consequência, mantendo as medidas 

protetivas pelo prazo de 06 meses, contados da presente data, salvo se a 

vítima, ora autora, antes desse prazo, manifestar expressamente que não 

mais necessita das mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da 

continuidade das medidas protetivas de urgência em seu favor por mais 

tempo;(ii) em caso de não localização das partes por alteração de 

endereço sem comunicação nos autos, proceda a intimação por edital da 

vítima e do representado, com prazo de 30 dias;(iii) ciência ao Ministério 

Público;(iv) após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações 

de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.Publique-se. Registre-se. Intime 

Paranatinga/MT, 26 de setembro de 2019.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da JustiçaEm Regime de 

Exceção – Portaria n. 104/2019-CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernando Martins 

Procópio de Alvarenga, digitei.

Paranatinga, 12 de fevereiro de 2020

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53627 Nr: 2822-90.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilia Francisca Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimado os advogados da parte autora para que informem em nome de 

qual advogado será expedido o RPV dos honorários de sucumbência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53630 Nr: 2825-45.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davina Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 
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OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimado os advogados da parte autora para que informem em nome de 

qual advogado será expedido o RPV dos honorários de sucumbência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53651 Nr: 2846-21.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Maria Kliemann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimado os advogados da parte autora para que informem em nome de 

qual advogado será expedido o RPV dos honorários de sucumbência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53686 Nr: 2881-78.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Isamita Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimado os advogados da parte autora para que informem em nome de 

qual advogado será expedido o RPV dos honorários de sucumbência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53706 Nr: 2908-61.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimado os advogados da parte autora para que informem em nome de 

qual advogado será expedido o RPV dos honorários de sucumbência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53736 Nr: 2939-81.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderléia Aparecida Dionezio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimado os advogados da parte autora para que informem em nome de 

qual advogado será expedido o RPV dos honorários de sucumbência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53778 Nr: 2981-33.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Izabel Hagmussi Angelim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimado os advogados da parte autora para que informem em nome de 

qual advogado será expedido o RPV dos honorários de sucumbência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53814 Nr: 3017-75.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclides Deliberali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimado os advogados da parte autora para que informem em nome de 

qual advogado será expedido o RPV dos honorários de sucumbência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53849 Nr: 3052-35.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias Augusta dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 
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intimado os advogados da parte autora para que informem em nome de 

qual advogado será expedido o RPV dos honorários de sucumbência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53899 Nr: 27-77.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josue Nunes da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimado os advogados da parte autora para que informem em nome de 

qual advogado será expedido o RPV dos honorários de sucumbência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53901 Nr: 29-47.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Barros da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimado os advogados da parte autora para que informem em nome de 

qual advogado será expedido o RPV dos honorários de sucumbência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53911 Nr: 39-91.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Elias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimado os advogados da parte autora para que informem em nome de 

qual advogado será expedido o RPV dos honorários de sucumbência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53959 Nr: 89-20.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Bonifácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimado os advogados da parte autora para que informem em nome de 

qual advogado será expedido o RPV dos honorários de sucumbência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54046 Nr: 175-88.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimado os advogados da parte autora para que informem em nome de 

qual advogado será expedido o RPV dos honorários de sucumbência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88210 Nr: 1574-16.2018.811.0044

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Catarina da Silveira da Silva, Evaldo da 

Silveira, Cezarina da Silveira, Marly da Silveira, Vitalina da Silveira de 

Campos, Pedro da Silveira Netto, Ronaldo Ferreira da Silva, Marilene da 

Silveira, Espólio de Antonio da Silveira, Michele da Silva Ferreira, Adivaldo 

Ferreira da Silva, Evaldir da Silveira, Eliete Ferreira da Silva, ECFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR Advogada Gisele Marostica de 

Oliveira Feitoza Diniz - OAB:11962/MT para proceder à devolução dos 

autos nº 1574-16.2018.811.0044 - código 88210, em 03 (três) dias úteis, 

sob as penas do artigo 234 §§ 1º,2º e 3º, do Código de Processo Civil sob 

pena de remessa de peças ao Ministério Público para oferecimento de 

denúncia pelo crime previsto no artigo 356 do Código Penal e providências 

de acordo com a C.N.G.C (2.10.3 e ss).

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79223 Nr: 1879-34.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uendis Carlos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UENDIS CARLOS FERREIRA, Rg: 

2438907-2, Filiação: Marli de Almeida Ferreira e Luiz Carlos Ferreira, data 

de nascimento: 14/03/1995, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

solteiro(a), auxiliar de funilaria/autônomo. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o 

seguinte:Inicialmente, homologo a desistência das demais 
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testemunhas.Considerando que o réu não foi localizado para ser intimado, 

conforme certificado pelo oficial de justiça, decreto-lhe a revelia, de modo 

que o processo prosseguirá sem a sua presença.DISPOSITIVOAnte o 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

o fim de CONDENAR o réu UENDIS CARLOS FERREIRA, já qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do art. 129, §9º, do Código Penal.Do crime 

de lesão corporal no âmbito doméstico.Em atenção ao disposto no art. 59 

do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à 

espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o 

réu não possui maus antecedentes, à vista das informações trazidas aos 

autos; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do 

crime consistiu na intimidação e agressão à vítima, o qual já é punido pela 

própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias do 

delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as 

consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime. Desta forma, verificando-se a inexistência de 

circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo 

legal, em 03 (três) meses de detenção.Não concorrem circunstâncias 

atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, de 

modo que torno definitiva a pena do réu em 03 (três) meses de 

detenção.Considerando a inexistência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao réu e que a pena fixada é inferior a quatro anos, fixo 

como regime inicial de cumprimento de pena o aberto, nos termos do art. 

33, §2º, “c”, e §3°, do Código Penal.Deixo de aplicar a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o crime foi praticado 

com violência, não comportando os requisitos objetivos e subjetivos 

necessários.Contudo, satisfeitas as exigências legais estipuladas pelo art. 

77 do Código Penal, concedo ao condenado o direito à suspensão 

condicional da pena, pelo que a suspendo pelo prazo de 02 (dois) anos, 

nos moldes do art. 78, §2º, do Código Penal, ficando o réu sujeito às 

seguintes condições:I- 03 (três) meses de serviço comunitário, a ser 

especificado em audiência admonitória.II- proibição de frequentar bares, 

boates, casas de prostituição ou estabelecimentos congêneres;III- 

proibição de ausentar-se desta Comarca sem anuência prévia do Juízo 

por mais de 15 (quinze) dias;IV- comparecimento mensal em Secretaria 

para informar e justificar suas atividades;V- manter o endereço atualizado 

nos autos.O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que o 

regime de cumprimento da pena fixado foi o aberto, a pena foi suspensa 

condicionalmente e que permaneceu solto durante a instrução 

p rocessua l . I sen to  o  r é u  d o  p a g a m e n t o  d e  c u s t a s 

processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências:a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;b) 

Expeça-se guia de execução definitiva do condenado. c) Em cumprimento 

ao disposto no art. 71, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta decisão;d) 

Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, 

inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este 

decisório.Resta esta sentença publicada em audiência.Saem os presentes 

intimados.Diante da revelia do réu, intime-o por edital desta 

sentença.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 12 de fevereiro de 2020

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97027 Nr: 979-80.2019.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSILENE APARECIDA RODRIGUES 

LIMA, Cpf: 04589941112, Rg: 2398372-8, Filiação: Rosangela Nogueira 

Lima e Belchior Rodrigues da Mota, data de nascimento: 30/08/1998, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, autônomo e atualmente em 

local incerto e não sabido KELLI RODRIGUES MESSIAS, Cpf: 04583511132, 

Rg: 2398589-0, Filiação: Marilucia Rodrigues Messias e Geraldo Messias 

de Paulo, data de nascimento: 11/03/1991, brasileiro(a), convivente, 

repositora. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR INDICIADO E VÍTIMA DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA.

Sentença: (i) julgo procedente o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil e, como consequência, mantendo as medidas 

protetivas pelo prazo de 06 meses, contados da presente data, salvo se a 

vítima, ora autora, antes desse prazo, manifestar expressamente que não 

mais necessita das mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da 

continuidade das medidas protetivas de urgência em seu favor por mais 

tempo;(ii) em caso de não localização das partes por alteração de 

endereço sem comunicação nos autos, proceda a intimação por edital da 

vítima e do representado, com prazo de 30 dias;(iii) ciência ao Ministério 

Público;(iv) após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações 

de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.Publique-se. Registre-se. Intime 

Paranatinga/MT, 26 de setembro de 2019.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da JustiçaEm Regime de 

Exceção – Portaria n. 104/2019-CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernando Martins 

Procópio de Alvarenga, digitei.

Paranatinga, 11 de fevereiro de 2020

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69730 Nr: 1536-72.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cynthia Thaise Soares 

Carvalho - OAB:19.274, Fernanda Dela Justina - OAB:24853/O, 

Jacqueline Magalhães Gonçalves - OAB:17.240/MT, NILSON 

NOVAES PORTO - OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocildo Andrade de 

Medeiros - OAB:6.684-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte Requerida José para apresentar 

contrarrazões ao Embargos de Declaração de fls. 133/136, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86977 Nr: 927-21.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primabay Defensivos Agrícolas Ltda, Altair 

Sartori, Adilmar Sartori, Inês Bernardete Gasparin Sartori, Lirge Maria 

Sartori Theotonio, Wellington Sanches Theotônio, Marcia do Prado Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Considerando 

que o advogado da parte executada Adilmar, Josimar Loula Filho não 

estava cadastrado no Sistema Apolo na data da intimação. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que o mesmo seja intimado da decisão de 

26.09.2019 de fls. 222.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90516 Nr: 2816-10.2018.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PARANATINGA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 2816-10.2018.811.0044

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

RÉU(S): Adriano Carvalho de Souza

INTIMANDO: F. N. (Vítima), Cpf: 01450312179, Filiação: Clarice de Fátima 

Nunes e Luiz Carlos Nunes, brasileiro(a), Endereço: Local incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: Intimar a Vítima em local incerto e não sabido, acerca da 

manutenção das medidas protetivas deferidas a seu favor.

RESUMO DA INICIAL: Violência Doméstica Contra a mulher - Lei Maria da 

Penha,

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em Correição. Processo em ordem. 

Certifique-se o Cartório o transcurso do prazo, promovendo-se o seu 

devido impulsionamento. Cumpra-se. Às providências.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernando Martins 

Procópio de Alvarenga, digitei.

Paranatinga - MT, 10 de março de 2020.

Zélia Alves Bispo da Silva

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78141 Nr: 1347-60.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte Ré para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000257-92.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TIMOTEO MARQUES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN OAB - GO6821 (ADVOGADO(A))

CARINA DE FREITAS STEIN FERREIRA DA ROSA OAB - GO39278 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC, bem como trazer aos autos comprovante de endereço 

legível. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, intime-se a parte 

requerente, pessoalmente, para promover o regular andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Após, venham os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000508-13.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SAPEZAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI FERRI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez que preenche 

os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido cumprimento à 

missiva, servindo a cópia como mandado. Após, devolva-se ao juízo 

deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga, 16 de março de 2020. Fabricio Savio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito p

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000501-21.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA BASTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para promover o regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Após, venham os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000502-06.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para promover o regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Após, venham os 
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autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000432-86.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA PUPIN DE ALMEIDA OAB - SP316074 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY GETULIO FERRARIN (REQUERIDO)

DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Carta precatória nº 1000432-86.2020.8.11.0044 VISTO, Trata-se de Carta 

Precatória encaminhada pelo Juízo de Barueri/SP a este Juízo, objetivando 

o cumprimento de arresto e de citação. A missiva foi recebida no dia 05 de 

março de 2020, determinando o seu fiel cumprimento nos exatos termos 

do Juízo Deprecante. Em seguida, sobreveio pedido de revogação da 

ordem de arresto, formulado por procurador constituído pela parte 

requerida (ref. 30041673). Após, a parte autora manifestou-se contrária 

ao pleito da requerida (ref. 30161128). Prosseguindo, sobreveio certidão 

informativa exarada pelo Oficial de Justiça, o qual informou, 

resumidamente, que a diligencia não foi cumprida, bem como requereu 

complementação da diligencia no valor de R$2.360,00 (dois mil trezentos e 

sessenta reais) (ref. 30217780). À ref. 30219245 o requerido apresentou 

a decisão do Juízo Deprecante em relação ao seu pedido de 

reconsideração, o qual, diga-se foi indeferido, bem como prestou alguns 

esclarecimentos em relação à área a ser penhorada, requerendo que ela 

não seja expropriada, eis que a soja lá plantada foi dada em garantia para 

outros contratos. Por fim, à ref. 30253525 a requerente requereu o 

aditamento do mandado, para que sejam penhoradas até 12.667,79 (doze 

mil, seiscentos e sessenta e sete vírgula setenta e nove) sacas de soja 

dos Executados, nos armazéns da região de Gaúcha do Norte, MT 

indicados pelo Sr. Oficial de Justiça como provável destino do produto: 

Cargill Agrícola S/A, com endereço na Rodovia MT 129, KM 01, s/n, 

Chácara 49, Gaúcha do Norte – MT, CEP 78875-000; Fiagril Ltda., com 

endereço na Rodovia MT 129, Chácara 43, KM 05, S/N, Bairro Zona Rural, 

Gaúcha do Norte – MT, CEP 78875-000; e, Agrícola Alvorada Ltda., com 

endereço na Rodovia MT 129, S/N KM 05, Chácara Rural 44-A, Gaúcha do 

Norte – MT, CEP 78875-000, nos exatos termos deferido pelo Juízo 

Deprecante. Ainda, requereu a total rejeição do pedido formulado pelo 

requerido à ref. 30219245. Vieram-me os autos conclusos. Indefiro os 

pedidos formulados pela parte requerida às ref. 30041673 e 30219245, em 

razão do Juízo Deprecado não ter competência para sua análise. 

Conforme preceitua o artigo 914, §2º, do CPC, o Juízo Deprecado tem 

competência para analisar matérias que versarem unicamente sobre vícios 

ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas 

no juízo deprecado, o que não é o caso. Deste modo, até ulterior 

informação pelo Juízo Deprecante, deve o Oficial de Justiça dar 

cumprimento a finalidade da missiva. Para tanto, defiro o aditamento da 

carta precatória, pretendido pela parte autora, nos exatos termos da 

petição de ref. 30253525. Assim, expeça-se a secretaria o mandado de 

cumprimento de carta precatória, com estrita observância ao aditamento. 

No mais, intime-se a parte autora para que efetue o pagamento da 

complementação da diligencia do Oficial de Justiça, no valor de R$2.360,00 

(dois mil trezentos e sessenta reais), conforme requerido à ref. 30217780. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, data 

inserida no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000389-86.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GOMES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL OAB - MT6755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000514-20.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR JESUS BERGAMO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM OAB - MT24800/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Assessor Chefe da Secretaria de Estado de Meio Ambriente do Estado de 

Mato Grosso - SEMA/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MOACIR JESUS BERGAMO (IMPETRANTE)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA VISTO, Nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei 12016/09, 

notifique-se as autoridades apontadas como coatoras afim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que reputarem 

necessárias. Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de 

representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 7º, inciso II, da Lei 

12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério 

Público. Por fim, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000499-51.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIDIS S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TESHEINER CAVASSANI OAB - SP71318 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT (DEPRECADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado. Em caso de dúvida acerca 

do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com 

com a central de mandados pelo telefone (66) 35731003. Informo ainda 

que a guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão 

de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado 

a este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da 

CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000052-63.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. GALAN NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade a ser 

cumprido o mandado, trazendo aos autos o comprovante original de 

pagamento, conforme artigo 388, parágrafo único e 389 da CNGC/MT. Em 

caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia 

entrar em contato com a Central de Mandados pelo telefone (66) 

3573-1003. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53650 Nr: 2845-36.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ionice Souza de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Exequente, para no prazo de 5 dias, nomeie um representante dos 

advogados constituídos nos autos para expedição do respectivo RPV 

honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53712 Nr: 2914-68.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilce Vieceli Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Exequente, para no prazo de 5 dias, nomeie um representante dos 

advogados constituídos nos autos para expedição do respectivo RPV 

honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53817 Nr: 3020-30.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Cezar de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Exequente, para no prazo de 5 dias, nomeie um representante dos 

advogados constituídos nos autos para expedição do respectivo RPV 

honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53819 Nr: 3022-97.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauri Müller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Exequente, para no prazo de 5 dias, nomeie um representante dos 

advogados constituídos nos autos para expedição do respectivo RPV 

honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53895 Nr: 23-40.2014.811.0044

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Aparecida Carlini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Exequente, para no prazo de 5 dias, nomeie um representante dos 

advogados constituídos nos autos para expedição do respectivo RPV 

honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53909 Nr: 37-24.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Ferraz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Exequente, para no prazo de 5 dias, nomeie um representante dos 

advogados constituídos nos autos para expedição do respectivo RPV 

honorários.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92558 Nr: 3704-76.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Homero Amilcar Nedel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC RITTER - OAB:5397-B, 

Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT, Olegário Manso - 

OAB:80.937/SP, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

Denunciado para em 5 dias, querendo, para apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31381 Nr: 1816-19.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Viana dos Santos, Iracema Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mares - Mapfre Riscos Especiais Seguradora 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:, Rubia Emanuella Soares Ribeiro - OAB:16.120/MT

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Executada, para no prazo de 5 dias, apresentar os dados bancários para 

levantamento de Alvará, conforme determinado na decisão de fls. 200.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65487 Nr: 2908-90.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre Francisco de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANA NUCCI 

ENSIDES, para devolução dos autos nº 2908-90.2015.811.0044, Protocolo 

65487, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000285-60.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR OAB - PR57792 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000285-60.2020.8.11.0044 SENTENÇA VISTO, Trata-se de 

ação pelo procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, endereçada ao 

Juizado Especial de Paranatinga/MT, proposta por EPAMINONDAS 

CAETANO JUNIOR em face da ENERGISA MATO GROSSO. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando atentamente os autos, verifico que 

petição inicial deve ser de plano indeferida, ante a flagrante ausência de 

interesse processual na obtenção do provimento jurisdicional reclamado, 

em razão da inadequação da via jurisdicional adotada, eis que em nossa 

sistemática jurídica não há como o Juízo comum apreciar e julgar as 

causas ajuizadas nos Juizados Especiais Cíveis, tendo em vista a 

incompetência absoluta. A parte Autora ajuizou a presente ação 

endereçada ao Juizado e como não existe declínio de competência, fica 

afastada a competência absoluta deste Juízo, na medida em que a 

competência para julgar as ações ajuizadas em sede de Juizado possui 

sua origem fixada na Constituição Federal (art. 5º, inciso XXXII) e, por 

isso, absoluta. Desta forma, verifica-se no caso presente a inexistência 

de uma das condições necessárias para o legítimo exercício do direito de 

ação, qual seja o interesse processual traduzido ainda na falta de 

adequação do provimento, impondo-se, portanto, o reconhecimento da 

carência acionária, e a subsequente extinção do processo sem exame de 

mérito. Acerca do tema, colaciono o recente julgado: APELAÇÃO. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, 

INDENIZATÓRIA E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. ALEGAÇÃO DE 

VÍCIO DO PRODUTO. PETIÇÃO INICIAL DIRIGIDA AO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, MAS DISTRIBUIDA À JUSTIÇA COMUM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CARÁTER NÃO ABSOLUTO DA COMPETÊNCIA 

ATRIBUÍDA AO JUIZADO ESPECIAL COMUM NO ÂMBITO ESTADUAL. 

DESCABIDO O DECLÍNIO QUANDO A INCOMPETÊNCIA NÃO PODE SER 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. LEI 9.099/95 QUE PREVÊ A EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO COMO SOLUÇÃO PARA A 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO (ARTIGO 51, II, III E IV). PORTANTO, A 

SITUAÇÃO INVERSA (DECLINAR DO JUÍZO COMUM PARA O JUIZADO), 

SEM PREVISÃO LEGAL, NÃO ADMITE OUTRO DESFECHO. SENTENÇA 

MANTIDA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - Apelação 

Civil 0022360-72.2015.8.19.0203. 24ª Camara Civil Consumidor. Relator: 

Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho. Publicado em 11/07/2016). Por 

tais fundamentos, indefiro a petição inicial, e, em consequência, julgo 

extinto o processo sem a resolução do mérito na forma do art. 485, I, c/c 

330, III, ambos do novo Código de Processo Civil, ante a ausência de 

interesse processual. Isento a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. No mais, deixo de condenar a parte demandante ao 

pagamento de honorários advocatícios, eis que não houve a 

angularização processual. Transitada em julgado a presente sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos, com observação das formalidades legais. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, data inserida pelo 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010591-08.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. CAVALHEIRO - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALITA COMERCIO DE REFEICOES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOSIMAR LOULA FILHO - MT14290-O, da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 25/05/2020 

Hora: 13:20, devendo comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010484-61.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. CAVALHEIRO - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU ILSON MARTINY (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOSIMAR LOULA FILHO - MT14290-O, da 

data redesignada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 25/05/2020 

Hora: 13h40min, devendo comunicar e comparecer acompanhado de 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-03.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIAN RUBIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) ROGERIO TEOPILO 

DA CRUZ OAB: MT21521-O e Intimação/Citação do Promovido através de 

seu i. patrono (a) Dr (.ª) FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB: 

MT11264-O, para comparecerem a audiência de CONCILIAÇÃO 

redesignada para o dia 25/05/2020 às 14h00, devendo avisar aos (a) 
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seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001612-74.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE FATIMA MATHEUS RICARDO OAB - GO53616 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: THAIS DE FATIMA MATHEUS RICARDO - 

GO53616, da data redesignada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga 

Data: 25/05/2020 Hora: 14:20, devendo comunicar e comparecer 

acompanhado de seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000212-88.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MACHADO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GONCALVES LUCCHESI - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - 

MT24606/O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga 

Data: 25/05/2020 às 14h40min, devendo comunicar e comparecer 

acompanhado de seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001617-96.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE ROSSET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado CLASSIR 

MIGUEL RIGON OAB: MT0020420A e Intimação/Citação dos Promovidos 

através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM 

OAB: RJ0062192A, para comparecerem a audiência de CONCILIAÇÃO 

redesignada para o dia 25/05/2020 às 15h00, devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e dos 

Promovidos importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-09.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SERGIO SCHULZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS OAB - MT0019730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ademir Márcio Kempf (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - 

MT0019730A, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga 

Data: 03/06/2020 às 15h00, devendo comunicar e comparecer 

acompanhado de seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010638-79.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALBA COIMBRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE BRAZ GUIMARAES CAVALCANTE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) EXEQUENTE: ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO - 

MT24305/O, da data designada para realização de audiência de tentativa 

de conciliação designada para o dia 26/05/2020 às 13h20min, devendo 

comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000930-22.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY OLIVEIRA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000930-22.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 11.448,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ROSELY 

OLIVEIRA FONSECA Endereço: Pa CAchimbo 1, Lote 892, Distrito União do 

Norte, Sitio Aguas Claras, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: Intimar a parte autora e 

Advogado(a/s) para comparecerem à audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 1º/04/2020, às 14h20min., fazendo-se acompanhar 

testemunhas arroladas tempestivamente. Peixoto de Azevedo-MT, 17 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000277-83.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA BALBINA SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

Lúcio Hideki Matsumoto (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000277-83.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 3.500,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença 

Previdenciário, Restabelecimento, Correção Monetária de Benefício pago 

com atraso, Assistência Judiciária Gratuita, Sucumbência, Liminar]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA CELIA 

BALBINA SILVA DE SOUZA Endereço: sitio são luiz, travessão III, 0, rural, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 553, 9o andar, CENTRO NORTE, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78005-370 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) para, se manifestar acerca da 

certidão de fls. (ID 27494616 ). Peixoto de Azevedo-MT , 17 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000374-20.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO GABRIEL ALVES LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

gilson de oliveira leite (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000374-20.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 2.924,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

ICARO GABRIEL ALVES LEITE Endereço: RUA CARINI, - DE 202/203 A 

935/936, RESIDENCIAL FLORENÇA, SINOP - MT - CEP: 78555-398 POLO 

PASSIVO: Nome: gilson de oliveira leite Endereço: avenida tamburello, 33, 

Banco do Brasil, centro, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO da sentença (ID 

24694191) proferida nos autos do processo acima identificado vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do 

dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação, ou ao término do prazo 

para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 

17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia 

Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 
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de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000804-35.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA CAMPOS NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA CAMPOS NETO OAB - MT3670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000804-35.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Repetição de indébito]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: ANTONIO DE SOUZA CAMPOS NETO Endereço: Rua ISABEL LINO 

SILVA, 120, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MATO GROSSO, AVENIDA 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, S/N, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-903 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO para querendo, no prazo de 15(quinze) dias, apresentar 

impugação à contestação, nos autos do processo acima identificado, nos 

termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da intimação, ou ao término do prazo para que 

a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 17 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000946-73.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FONSECA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000946-73.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 3.068,76 ESPÉCIE: [Valor da Execução / Cálculo / Atualização]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO Endereço: RUA MINISTRO CESAR CALS, 226, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FONSECA 

Endereço: RUA FREDERICO CAMPOS, 794, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) para que se manifeste 

sobre a certidão do Oficial de Justiça (Id. 18098270 indique bens de 

propriedade da executada e a sua localização), no prazo de lei. Peixoto de 

Azevedo-MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete 

Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000353-44.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000353-44.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 11.384,00 ESPÉCIE: 

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Antecipação de Tutela / 

Tutela Específica]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: MARTINHO FERREIRA DE SOUZA Endereço: PA Cachimbo, 

Travessão 1, Distrito União do Norte, Zona Rural, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO CETELEM S.A. 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO da sentença sob ID 27305882 proferida nos autos do processo 

acima identificado, bem como da petição sob ID 28558068, e demais 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, 

do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 17 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Josélio Fernandes Luna Técnico Judiciário Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 
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OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000939-47.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO-DJE Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000939-47.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 104.614,98 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: FABIO GOMES DA CRUZ Endereço: Rua 

Imperatriz, 188, Nova Espera, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN Endereço: AVENIDA 

PAULISTA, 1374, - DE 612 A 1510 - LADO PAR, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01310-100 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA , na pessoa de seu advogado, para que tome ciência do 

despacho que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, bem como para 

que efetue o pagamento das custas processuais sobre o valor da causa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Peixoto 

de Azevedo , 17 de março de 2020. Maria Claudia Silva Policarpo 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000610-35.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000610-35.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 3.650,00 ESPÉCIE: []

->EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112) POLO ATIVO: Nome: PATRICIA 

SANTOS DE SOUZA Endereço: travessa rio verde, 90, centro, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: DHIONATAN 

SILVA Endereço: rua são paulo, 1151, centro, NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 

78888-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para 

que, no prazo de lei, se manifeste acerca da Certidão do(a) Oficial(a) de 

Justiça sob ID: 28523527, nos autos do processo acima identificado, nos 

termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da intimação, ou ao término do prazo para que 

a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 17 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000660-95.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. T. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANQUILEILA DE SOUSA SILVA OAB - 041.442.381-05 

(REPRESENTANTE)

UKENID DE CRIS DA SILVA OAB - MT24664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. T. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000660-95.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 855,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: 

LUDIMYLLA SILVA TELES Endereço: RUA COSTA SILVA, 135, 

ALVORADA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: 

FRANQUILEILA DE SOUSA SILVA Endereço: RUA COSTA SILVA, 135, 

ALVORADA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: LUCAS BIZERRA TELES Endereço: RUA DA SAÚDE, 

1.213, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para que no prazo 

de lei, se manifeste acerca da Certidão da Oficiala de Justiça sob ID: 

29832025, nos autos do processo acima identificado, nos termos da 

decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê 

(art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 17 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001305-86.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. B. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO-DJE Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1001305-86.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 16.241,13 ESPÉCIE: 

[Busca e Apreensão]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE 

DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO 

PASSIVO: Nome: JOSUE FERREIRA BORGES Endereço: CAICARA, 27, 

AEROPORTO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado, para 

recolher as custas da diligência do Sr Oficial de Justiça, no Bairro 

Aeroporto, através do site do Tribunal de Justiça, com posterior juntada do 

comprovante aos autos, para a expedição do mandado de busca e 

apreensão/citação. Peixoto de Azevedo , 17 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000180-49.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LATINA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE CRISTINA DE LIMA FROES OAB - PR24384 (ADVOGADO(A))

REGINALDO DE SANTANA OAB - PR38530 (ADVOGADO(A))

PEDRO GUILHERME KRELING VANZELLA OAB - PR0036525A 

(ADVOGADO(A))

DIOGO DALLA TORRE RODRIGUES DA SILVA OAB - PR55571 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPAMPA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO POLO ATIVO para 

efetuar o pagamento de 01 (uma) diligência do senhor Oficial de Justiça, 

na Zona Rural, Distrito de União do Norte, no prazo de 10(dez) dias, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação/penhora/intimação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000772-64.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AGROSYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIA ALVES NOGUEIRA (EXECUTADO)

CLEVERSSON LUIZ DEMBOGURSKI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000772-64.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 356.787,50 ESPÉCIE: 

[Execução Contratual, Obrigação de Entregar, Correção Monetária]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

AGROSYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA Endereço: Av Perimetral Sudeste, 9535, Jardim das Américas, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: CLEVERSSON 

LUIZ DEMBOGURSKI Endereço: Travessa Marília, 65, Alvorada, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

Endereço: Travessa Marilia, 65, Alvorada, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO 

para que no prazo de lei, se manifeste sobre as certidões juntadas sob ID: 

19799226 E 29114551, nos autos do processo acima identificado, nos 

termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

LIMINAR: ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia 

útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término 

do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de 

Azevedo-MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000439-15.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE MARIA MACCARI (EXECUTADO)

GLADEMIR ANTONIO MACCARI (EXECUTADO)

ARISOLI SOARES (EXECUTADO)

MACCARI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000439-15.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 116.902,19 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: BANCO DO 

BRASIL (SEDE III), SBS QUADRA 1 BLOCO G LOTE 32, ASA SUL, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: MACCARI 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Endereço: Sede à Rodovia, 

União do Norte, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: 

ROSE MARIA MACCARI Endereço: Rodovia BR 080, KM 70, União do 

Norte, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: GLADEMIR 

ANTONIO MACCARI Endereço: Lote 16, quadra 120, Av. Sibipiruna, 

GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 Nome: ARISOLI SOARES 

Endereço: Rural, PA Cachimbo II Trav, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para 

recolher diligencia complementar no valor de R$ 579,30 (quinhentos e 

setenta e nove reais e trinta centavos) referente a uma diligencia 

excedente que foi realizada no endereço DISTRITO UNIÃO DO NORTE – 

VILA. O recolhimento deve ser feito mediante a emissão de guia no “site” 

do Tribunal de Justiça, www.tjmt.jus.br/guias, devendo, ainda, juntar aos 

autos o comprovante. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a 

partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de 

Azevedo-MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000352-25.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVES FERREIRA & SOUSA ALVES LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE DE SOUSA ALVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000352-25.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 28.208,41 ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 586, SETOR SUL, CENTRO, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE DE SOUSA 

ALVES Endereço: Rua Cristovão Colombo, n. 911, Bairro Liberdade, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: ALVES FERREIRA & 

SOUSA ALVES LTDA - ME Endereço: Rua Campo Grande, Bairro Boa 

Esperança, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para que no prazo de lei, se 

manifeste acerca da Certidão do Senhor Oficial de Justiça sob ID: 

30162441, nos autos do processo acima identificado, nos termos da 

decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. LIMINAR: ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor 

da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, 

V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 17 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000052-29.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHAKMEITI METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000052-29.2020.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 49.116,82 ESPÉCIE: [Bancários, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: NHAKMEITI 

METUKTIRE Endereço: Aldeia Capoto Jarina, S/N, RESERVA INDÍGENA 

CAPOTO JARINA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A.- Prédio Prata, 4 andar, NÚCLEO CIDADE DE 

DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação em réplica, inclusive com contrariedade 

e apre-sentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 
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Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Peixoto 

de Azevedo-MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000222-35.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERISLENE FERNANDES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000222-35.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.327,83 ESPÉCIE: 

[Busca e Apreensão]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE 

DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO 

PASSIVO: Nome: ERISLENE FERNANDES DE SOUZA Endereço: Rua 

Planalto, 105, Bela Vista, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para efetuar o 

complemento de diligência cotada pelo Senhor Oficial de Justiça sob ID: 

24077213, no valor de de R$ 280,00(duzentos e oitenta reais), nos autos 

do processo acima identificado, nos termos da decisão e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, 

ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 

Peixoto de Azevedo-MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000512-84.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR CARVALHO COSTA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000512-84.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 113.503,36 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: Avenida Dep. Sebastião Alves 

Junior, 740, centro, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ITAMAR CARVALHO COSTA Endereço: Rua Júlio Campos, 38, 

centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para que no prazo de lei, se 

manifeste sobre a certidão do Senhor Oficial de Justiça, conforme ID: 

29438497, nos autos do processo acima identificado, nos termos da 

decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê 

(art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 17 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83764 Nr: 1382-83.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA GAIA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, comprovados os requisitos estabelecidos na Lei 

8.742/1993, c/c art. 203, inc. V da Constituição Federal, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS ao autor o benefício de amparo social à pessoa 

portadora de deficiência, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, desde 

a data do requerimento administrativo, corrigido monetariamente a partir do 

vencimento de cada parcela, utilizando-se dos índices de correção 

monetária de acordo com os respectivos períodos de vigência, conforme 

Lei nº. 6899/91 e o Decreto nº. 86.649/81 e em consonância com a Súmula 

148 do STJ. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença:1.Nome da Segurada: ANTONIA GAIA BARROS; 

2.Benefício concedido: Amparo social ao deficiente;3.Data do início do 

benefício: A partir do requerimento administrativo (18/05/2016, fl. 

24);4.Renda mensal inicial: um salário mínimo.Extingo o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86707 Nr: 3407-69.2017.811.0023

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDSL, JPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC, JDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3407-69.2017.811.0023 - código 86707

ESPÉCIE: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: EDILEUSA DA SILVA LOPES e JOSE PEREIRA 

LOPES

PARTE REQUERIDA: LUZIA CARDOSO e JESSILDO DA SILVA SANTOS

INTIMANDO(A, S): Jessildo da Silva Santos Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Av. Hugo de Mendonça, S/n°, Bairro: Aeroporto, Cidade: 

Itaituba-PA e Luzia Cardoso Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. Hugo 

de Mendonça No Hotel Santo Antonio, Bairro: Aeroporto, Cidade: 

Itaituba-PA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/10/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 2.800,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos 

e a seguir resumida.

 SENTENÇA: (...)Ante ao exposto, estando preenchidos os requisitos 

objetivos e subjetivos do art. 39 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

julgo PROCEDENTE o pedido inicial, em consonância com o parecer 

ministerial, concedendo aos requerentes EDILEUSA DA SILVA LOPES e 

JOSÉ PEREIRA LOPES a adoção da criança HYANE BEATRIZ DOS 

SANTOS CARDOSO, sendo que esta medida apresenta reais vantagens 

para a adotanda e fundamenta-se em motivos legítimos.Dessa forma, 

expeça-se de imediato mandado para inscrição no registro civil de Peixoto 

de Azevedo, cancelando-se o registro original nº 0667790155 2012 1 

00196 043 0086203 79, lavrando-se outro com o nome dos requerentes 

como pais da criança EDILEUSA DA SILVA LOPES e JOSÉ PEREIRA 

LOPES, e os nomes de seus respectivos ascendentes como avós da 

infante (paternos: RAIMUNDO LOPES DA SILVA e FRANCISCA PEREIRA 

DA SILVA; maternos: SALUSTRIANO LOPES SILVA e TERESA CAITANA 

SILVA), fazendo-se constar, ainda, o nome da criança como sendo 

HYANE BEATRIZ DA SILVA LOPES.(...)

Eu, Maria Claudia Silva Policarpo, Analista Judiciária, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 16 de março de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90292 Nr: 1511-54.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON DE OLIVEIRA, NILSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VENTURA DOS 

SANTOS - OAB:25.440/O, FERNANDO FRANÇA DE ANDRADE - OAB:MT- 

27210/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, 

do conteído da sentença a seguir resumido:"Ante o exposto, comprovados 

os requisitos estabelecidos na Lei 8.742/1993, c/c art. 203, inc. V da 

Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar 

o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS ao autor o benefício de 

amparo social à pessoa portadora de deficiência, no valor de 01 (um) 

salário mínimo mensal, desde a data do requerimento administrativo, 

corrigido monetariamente a partir do vencimento de cada parcela, 

utilizando-se dos índices de correção monetária de acordo com os 

respectivos períodos de vigência, conforme Lei nº. 6899/91 e o Decreto 

nº. 86.649/81 e em consonância com a Súmula 148 do STJ. "

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96005 Nr: 1140-56.2019.811.0023

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1140-56.2019.811.0023 - código 96005

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: DARIO DA SILVA STOLPE

INTIMANDO(A, S): Indiciado(a): Dario da Silva Stolpe, Cpf: 01908653000, 

Rg: 29735165 SSP MT Filiação: Dari Stolpe e Cleuza da Silva Stolpe, data 

de nascimento: 27/01/1988, brasileiro(a), natural de Terra nova do 

norte-MT, convivente, garimpeiro, Endereço: Centro de Recuperação Vida 

e Paz, Bairro: Nona Agrovila, Cidade: Terra Nova do Norte-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/05/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença que revogou as medidas 

protetivas, a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Pela decisão de fl. 13-15 foram impostas as medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 a fim de 

resguardar a integridade física e psicológica da vítima.Agressor e 

ofendida foram intimados, e desde a aplicação das medidas não houve 

qualquer alteração na situação fática e sequer há noticias de que houve o 

descumprimento das condições impostas por parte do agressor.A vítima 

compareceu na Secretaria do Juízo e informou não ter mais interesse nas 

medidas de proteção impostas (fl. 20).É o relato.Decido.Sem mais 

delongas, considerando que a solicitante almeja a revogação das medidas 

de proteção lhe outorgadas outrora, REVOGO A DECISÃO DE FLS. 13-15, 

não obstando que a solicitante venha a requerer a imposição de novas 

medidas de proteção caso ocorram novos episódios de violência 

doméstica.Exaurida a finalidade do procedimento, determino o 

ARQUIVAMENTO dos autos com as baixas, anotações e comunicações 

necessárias.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

Eu, Maria Claudia Silva Policarpo, Analista Judiciária, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 16 de março de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)
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Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99717 Nr: 230-92.2020.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BRATTFICHER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO 

BARASUOL - OAB:19904/MT

 FINALIDADE: intimar os advogados de defesa da decisão seguir transcrita 

em resumo: Vistos, (...) Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva de REGINALDO BRATTFICHER DE 

SOUZA., bem como para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 01/04/2020, às 15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71793 Nr: 849-95.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDO LUIZ PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VENTURA DOS 

SANTOS - OAB:25.440/O, FERNANDO FRANÇA DE ANDRADE - OAB:MT- 

27210/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NARA CAVALCANTI 

SELLMER - OAB:2140765

 FINALIDADE: intimar o(a) advoado(a) a parte autora da sentença a seguir 

transcrita em resumo: Vistos, (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do benefício da 

aposentadoria por invalidez permanente, no valor correspondente a 100% 

do salário-de-beneficio, com os acréscimos dos índices previdenciários, 

acrescido do abono anual, desde a data do requerimento administrativo, 

julgando extinta a ação, com resolução de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40444 Nr: 1058-40.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOINO MARTINS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora do despacho a seguir 

transcirto: Nada obstante os argumentos despendidos pela parte autora 

na manifestação de fl. 125/126 verifico que a questão suscitada já foi 

regularmente apreciada pela decisão de fl. 123. Portanto, eventual reforma 

da decisão deveria ter sido vindicada através da via recursal adequada, 

máxime por inexistir qualquer alteração fática que justifique a 

reconsideração do ato judicial pelo Juízo prolator. Destarte, mantenho a 

decisão de fl. 123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67501 Nr: 1291-95.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b, Patrícia Martens - OAB:18404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, do 

conteudo da sentença a seguir transcrito:"Trata-se de Execução de Título 

Judicial, ajuizado por MARIA DE LOURDES DOS SANTOS em face do INSS. 

No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito devido, conforme certidão de fl. 129.É o relatório. Decido.Como se 

depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito 

executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. Extingue-se a execução 

quando:II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. Na mesma 

oportunidade, determino a Sra Gestora que se certifique nos autos quanto 

o correto beneficiário do alvará eletrônico de fl. 128, qual seja: Maria de 

Lourdes dos Santos, conforme requerido às fls. 130/131."

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68982 Nr: 2523-45.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 2523-45.2014.811.0023 código: 68982

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

RÉU(S): FABIO JUNIOR MENDES

INTIMANDO: Indiciado(a): Fabio Junior Mendes Filiação: Enestino 

Nascimento Mendes e Ana Cleide Mendes, data de nascimento: 

06/09/1995, brasileiro(a), natural de Matupa-MT, convivente, serviços 

gerais, Endereço: Frente Ao Comercial São Francisco, Bairro: Distrito 

União do Norte, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

 FINALIDADE: Citação do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406 do 

CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá argüir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (396-A do CPP).

RESUMO DA DENUNCIA: O Ministério Público ofereceu denúncia em 

desfavor do denunciado, acima identificado, pela prática, em tese, dos 

crimes previstos no artigo 14 da Lei 10.826/2003. Consta no Inquérito 

Policial nº 266/2013/DPA/MT, que no dia 11/12/2013, por volta das 

18h00min, no Travessão 09, km 06, PA Cachimbo II - Zona Rural, Comarca 

de Peixoto de Azevedo-MT, o indiciado subtraiu para si o para outrem 

coisa alheia móvel da vítima Maria do Carmo Figueiredo Caetano. Pede, por 

fim, que seja submetido ao devido processo legal, para ao final, ser 

condenado nos termos da Lei.

 DECISÃO/DESPACHO: 1. Ante a existência de prova da materialidade e de 

suficientes indícios de autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de 

FÁBIO JUNIOR MENDES, dando-o como incurso nas sanções descritas 

nos termos da denúncia.CITE-SE o(s) acusado(s), pessoalmente, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, respondam à 

acusação, por escrito, inclusive juntando documentos, especificando 

provas e arrolando as testemunhas pertinentes, no máximo de 08 (oito), 

sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do CPP. Se necessário, 

providencie-se, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal, a 

citação do(s) réu(s) por edital, com prazo de 15 (quinze) dias.Quando do 

cumprimento do mandado de citação o Oficial de Justiça deverá indagar 

acerca da possibilidade de o(s) acusado(s) constituir(em) advogado. Não 

apresentada a resposta no prazo legal, ou se o(s) acusado(s), citado(s), 

não constituir defensor, nomeio desde já o Defensor Público para 

oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias.Venham aos autos certidão de 

antecedentes criminais do(s) denunciado(s) desta Comarca.Determino 

sejam solicitadas informações sobre os antecedentes do(s) acusado(s) 

no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e ao Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC).Comunique o recebimento desta 

denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e 

Nacional, bem como à Delegacia de Polícia local.2. Defiro os pedidos 

formulados pelo Promotor de Justiça atrelados a peça inicial acusatória.3. 
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Expeça-se o necessário. Cumpra-sePeixoto de Azevedo, 29 de abril de 

2015.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Claudia Silva 

Policarpo, Analista Judiciária, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 16 de março de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69319 Nr: 2821-37.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI TEIXEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RABELO SÃO 

MIGUEL - OAB:23676/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerido, na pessoa de seu advogado, de 

todo conteúdo da sentença a seguir transcrito:"Cuida-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra 

VANDERLEI TEIXEIRA RIBEIRO, ambos qualificados.Conforme petição de 

fls. 23/25, a parte autora informou que já tramita nesta vara outro feito 

(Código: 69290) que trata do mesmo objeto. Os autos vieram conclusos.É 

relatório. DECIDO.Compulsando os autos verifico que houve duplicidade no 

ajuizamento na presente ação, uma vez que já existia ação com as 

mesmas partes, pedido e causa de pedir – Processo nº 

2792-84.2014.811.0023 (69290).Diante do exposto, julgo extinta a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

V, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69630 Nr: 3057-86.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: U.C. TRUILHO ME, CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, 

CHARLES CRISTIANO HONORIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIENE FRANCIANY DE ABREU - 

OAB:17828/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, 

de todo conteúdo da sentença a seguir transcrito:"Trata-se de EXECUÇÃO 

POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE ajuizada por U. C. 

TRUILHO ME em face de CONSTRUTORA PROGESSO LTDA.Apesar de 

intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte autora permaneceu 

inerte (fl. 77/78).É o sucinto relatório. Decido.Transcorrido o prazo sem 

manifestação da parte autora, declaro extinto o feito, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70877 Nr: 224-61.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI DE SOUZA PINTO HAWERROTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, 

de todo conteúdo da sentença a seguir transcrito:"Trata-se de Execução 

de Título Judicial, ajuizado por IRACI DE SOUZA PINTO HAWERROTH em 

face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito devido, conforme certidão de fl. 160.É o relatório. 

Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. Extingue-se a 

execução quando II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo 

o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86712 Nr: 3412-91.2017.811.0023

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SINVALDO SANTOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMILA ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, de 

todo conteúdo da sentença a seguir transcrito:" SINVALDO SANTOS 

BRITO, devidamente qualificado nos autos, ofereceu queixa contra 

KAMILA ALMEIDA DOS SANTOS e TAMIRIS DE SOUZA, igualmente 

qualificadas, atribuindo-lhes a prática das condutas descritas nos artigos 

138, 139, caput, e 140, todos do Código Penal. Às fls. 13 foi determinado 

que o querelante depositasse o valor das custas processuais nos termos 

do art. 806 do Código de Processo Penal, in verbis:“Art. 806 - Salvo o 

caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou 

diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância 

das custas.” Devidamente intimado (fls. 43, o querelante quedou-se inerte. 

Em razão desta omissão do interessado na ação penal privada, entendo 

que a mesma está perempta, máxime quando o processo está paralisado 

por mais de 30 (trinta) dias por pura desídia. Observe o que diz o CPP:“Art. 

60 - Nos casos em que somente se procede mediante queixa, 

considerar-se-á perempta a ação penal:I - quando, iniciada esta, o 

querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 

(trinta) dias seguidos; (...)” Ante ao exposto, tendo em vista a 

configuração da perempção, julgo por sentença extinta a punibilidade de 

KAMILA ALMEIDA DOS SANTOS e TAMIRIS DE SOUZA relativamente aos 

fatos descritos na queixa de fls. 6/9, com fundamento no art. 107, inciso 

IV, do Código Penal Brasileiro, c/c o art. 60, I, do Código de Processo 

Penal. Transitando em julgado esta decisão, procedam-se as baixas e 

anotações de estilo, arquivando-se os autos."

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92045 Nr: 2674-69.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 2674-69.2018.811.0023 código: 92045

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): RICARDO DOS SANTOS

INTIMANDO: Ricardo dos Santos Filiação: Francisca dos Santos, data de 

nascimento: 16/01/1990, brasileiro(a), natural de Morais de almeida-PA, 

convivente, ajudante de fazenda, Endereço: Rua Castelo Branco, 90, 

Bairro: Centro Antigo, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

 FINALIDADE: Citação do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406 do 

CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá argüir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (396-A do CPP).

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor 

do denunciado, acima identificado, pela prática, em tese, dos crimes 

previstos no artigo 180, caput, do Código Penal. Consta no Inquérito Policial 

nº 008/2014/DPA/MT, que no dia 27/01/2014, por volta das 14h00min, na 

Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, o indiciado adqquiriu, recebeue 

ocultou, em proveito proprio, coisa que sabia ser produto de crime. Pede, 
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por fim, que seja submetido ao devido processo legal, para ao final, ser 

condenado nos termos da Lei.

 DECISÃO/DESPACHO: Diante da possibilidade de ser ofertada a 

suspensão condicional ao acusado, designo desde já audiência para esta 

finalidade para o dia 05/02/2019, às 18h00min. Intimem-se o acusado e 

seu advogado.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Claudia Silva 

Policarpo, Analista Judiciária, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 16 de março de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92749 Nr: 3213-35.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON ABREU SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 3213-35.2018.811.0023 código: 92749

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): WELLINGTON ABREU SILVA

INTIMANDO: Indiciado(a): Wellington Abreu Silva, Cpf: 07844274379, Rg: 

045553272012-9 SSP MA Filiação: José Ribamar Silva e Marinete Abreu 

Silva, data de nascimento: 11/10/1995, brasileiro(a), natural de Peixoto de 

azevedo-MT, solteiro(a), refilador de bovinos, Endereço: Rua Paraíba, 258, 

Bairro: Mãe de Deus, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

 FINALIDADE: Citação do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406 do 

CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá argüir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (396-A do CPP).

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor 

do denunciado, acima identificado, pela prática, em tese, dos crimes 

previstos no artigo 306, caput, e 309, ambos do Código de Trânsito 

Brasileiro. Consta no Inquérito Policial nº 210/2017/DPA/MT, que no dia 

04/08/2017, por volta das 22h20min, na Avenida Maranhão, Bairro Mãe de 

Deus, Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, o indiciado conduziu veiculo 

automotor com capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de 

bebida alcoolica, desobedeceu a ordem legal de funcionário público e 

conduziu veiculo sem possuir a devida Carteira Nacional de Habilitação. 

Pede, por fim, que seja submetido ao devido processo legal, para ao final, 

ser condenado nos termos da Lei.

 DECISÃO/DESPACHO: Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério 

Público em desfavor de WELLINGTON ABREU SILVA, imputando-lhe a 

prática dos delitos capitulados nos artigos 306, caput, e 309, ambos do 

Código de Trânsito Brasileiro, ocorrido em 04/08/2017.Presentes os 

requisitos inseridos no artigo 41 do Código de Processo Penal, quais 

sejam: exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 

qualificação da acusada, a classificação do crime e o rol de testemunhas 

e, ficando evidenciada a materialidade delitiva e os indícios de autoria, 

RECEBO A DENÚNCIA de fls. 5-6.Por consequência, com fundamento nos 

artigos 396, 396-A e 401, do CPP, determino que a acusada seja CITADA 

pessoalmente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta à 

acusação, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar até 8 (oito) testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.Na impossibilidade da 

intimação pessoal, providencie-se a citação dos réus por edital, com prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do Código de Processo 

Penal.Junte-se aos autos a certidão de antecedentes criminais dos 

denunciados, buscando-se nos registros desta Comarca.Determino, 

ademais, que sejam solicitadas informações sobre os antecedentes dos 

acusados no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de 

Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de Polícia local.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Claudia Silva 

Policarpo, Analista Judiciária, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 16 de março de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 23/2020-CNPar

O Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o oficio circular 15/2020-PRES., que cancela os eventos 

no âmbito do Poder Judiciário e tom a outr as medidas preventiva contra o 

vírus do Coronavírus

RESOLVE:

 Revogar a Porta ria 22.2020-CNPar, a qual des igna o servidor Amarilton 

Rodrigues da Cruz, gestor judiciário da 3ª V ara, no período de 16.03.2020 

a 20.03.2020, durante a participação da titular em curso que ocorreria na 

cidade de Cáceres-MT.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Pontes e Lacerda, 16 de março de 2020

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003682-60.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Certifico que a contestação apresentada aos autos é 

tempestiva, portanto intimo a parte autora para impugná- la, dentro do 

prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 17 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003807-28.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ERNECI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 17 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003670-46.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARTINS GOUVEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 17 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003531-94.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONE GOMES DAS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 17 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003961-46.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVILAZIO PACHURI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 17 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003592-52.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA DA SILVA SUZANA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 17 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003528-42.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 17 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002839-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLARENTINO DE SOUZA (AUTOR(A))

LUCIA HELENA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAREMILTON OLIMPIA PEREIRA (REU)

OUTROS RÉUS que no local ocupado indevidamente se encontram (REU)

WESLEY PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBALDO RESENDE DA SILVA OAB - MT3315/B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 17 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004222-11.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIR LUIZA SANTANA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 17 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000877-03.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CATARINA CANDIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000877-03.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARINA CATARINA CANDIDA REU: BANCO BMG S.A Vistos. A parte 

autora requereu a concessão da gratuidade da justiça, juntando aos autos 

declaração de hipossuficiência. O art. 98 do Código de Processo Civil 

dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o 

próprio Código prevê no art. 99, §2º, que “o juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos”. No caso concreto, a parte autora está 

assistida por advogado particular, o que caracteriza elemento de 

capacidade econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da 

gratuidade da justiça (art. 99, §4º, do CPC). Desse modo, havendo nos 

autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, afastando assim a presunção relativa emanada 

da declaração de hipossuficiência assinada pela parte autora, com 

fundamento no art. 99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora 

para, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar 

aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais 

como cópia de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda 

idôneo, próprio ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; 

cópia da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

autora, no prazo de cinco dias, caso queira, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas iniciais. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002265-72.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ABREU GAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA 1002265-72.2019.8.11.0013 AUTOR(A): ADAO ABREU GAMA 

Advogado do(a) AUTOR(A): RAFAEL NEVACK RIBEIRO - SP0310498A 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL A parte autora 

manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há informações de 

que o requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada 

aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, 

homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. , 10 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001174-78.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE LURDES MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001174-78.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ANA DE LURDES MORAIS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. ANA DE LURDES MORAIS, já qualificado nos 

autos, ajuizou a presente ação para concessão de auxílio doença c.c 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS sustentando que se 

fazem presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do 

pedido. Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela 

improcedência do pedido contido na inicial. Prova pericial juntada aos 

autos. É o relatório. Decido. A lide apresenta como causa de pedir o 

indeferimento administrativo do benefício auxílio-doença pela parte ré, 

sendo que um dos pedidos é a concessão do próprio benefício de 

auxílio-doença. Neste contexto, constata-se que a concessão do 

auxílio-doença depende do impedimento para o trabalho ou para a sua 

atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, enquanto 

durar a incapacidade, nos termos do art. 59 do mesmo diploma legal. De 

acordo, então, com as alegações das partes e com a prova constante dos 

autos, verifica-se que a requerente é apta para o trabalho, mesmo que de 

forma parcial. Com efeito, o laudo médico é claro a respeito da 

incapacidade parcial, suscetível de recuperação. Não é viável, portanto, o 

acolhimento da pretensão da concessão do auxílio doença por invalidez 

temporária, eis que foi demonstrada a condição de segurado e a 

existência de incapacidade suscetível de reabilitação. Em sua inicial 

sustenta a parte autora, em resumo, que em decorrência de enfermidade 

estaria incapacitado para o seu trabalho habitual, sendo certo que diante 

disso o réu deve lhe conceder aposentadoria por invalidez. Neste 

contexto, constata-se que a concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez requer, segundo o artigo 42, combinado com artigo 25, a, da Lei 

8.213/91, a condição de segurado, período de carência similar ao do 

auxílio-doença, equivalendo a doze contribuições mensais, e a 

constatação de incapacidade insuscetível de reabilitação. Independe, para 

sua concessão, de o segurado já estar em gozo de auxílio-doença. É de 

se registrar que a aposentadoria por invalidez somente deve ser deferida 

se comprovado a incapacidade permanente e total e, conforme laudo 

pericial, o requerente não encontrasse impossibilitado de trabalhar 

totalmente. Partindo desses preceitos, observo que a parte autora não 

está incapacitada para o trabalho conforme se observa na resposta do 

laudo. De efeito, a aposentadoria por invalidez somente deve ser deferida 

se existente laudo pericial que conclua, com absoluta segurança, pela 

incapacidade absoluta ou pela impossibilidade de restabelecimento da 

condição física, o que não é o caso dos autos. De igual forma, não faz jus 

ao auxílio doença, vez que a incapacidade é apenas parcial, sem que haja 

nos autos qualquer notícia de que o autor vem buscando readequação a 

outro trabalho. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que 

faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Condeno o autor ao pagamento da verba honorária que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), suspensa essa condenação, por cinco anos, 

nos termos dos artigos 11, § 2º, e 12, da Lei 1.060/50, por força dos 

benefícios da assistência judiciária. II – P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000869-26.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CATARINA CANDIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000869-26.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARINA CATARINA CANDIDA REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Ao 

requerente para que comprove que procedeu à reclamação administrativa 

junto à instituição financeira e apresente extrato bancário referente aos 

três meses anteriores antes do primeiro desconto, em 05 dias. , 17 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85850 Nr: 3462-89.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda, Jandira 

Piccinin Pegoraro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5.058

 INTIMO a parte requerida , na forma que dispõe o artigo 513,§2º DO 

Código de Processo Civil, para efetuar o pagamento da condenação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias sob a pena do montande da condenação a 

ser acrescido de multa de 10 %, com expedição de Mandado de Penhora e 

Avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144600 Nr: 5525-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Gleiciane da Silva Cordeiro Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO ALVES DE LIMA OSVALDO 

CRUZ-ME, YASUDA MARÍTIMA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luis francisco schievano 

bonassi - OAB:67082/SP, MARCELO BONASSI SEMMLER - 

OAB:305850

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, portanto abro 

vistas para a parte autora impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60876 Nr: 1216-91.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a Impugnação juntada às folhas 

173/174, é tempestiva, assim intimo a parte autora a se manifestar nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82293 Nr: 4559-61.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arantes Alimentos Ltda, Danilo de Amo 

Arantes, Aderbal Luiz Arantes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SENILTON VICENTE DE SOUZA 

- OAB:4744/O

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

Citação

Citação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001599-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

R ALVES MARQUES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO QUE FOI CUMPRIDA A DECISÃO DE REF. ID 

19137457 E DECORREU O PRAZO PARA QUE O AUTOR COMPROVASSE 

A DISTRIBUIÇÃO VIA APOLO. NESSE SENTIDO, EM CUMPRIMENTO A 

DECISÃO DE REF. 30238273, REMETO OS AUTOS AO ARQUIVO, 

PROCEDENDO AS COMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002159-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA RODRIGUES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002159-47.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA DA PENHA RODRIGUES DIAS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de impugnação de implantação 

do benefício previdenciário pleiteado pelo INSS em face do autor. Narra o 

requerido que deixou de implantar o benefício em favor do autor em razão 

de que este já recebeu a quantia de quatro meses de pensão por morte na 

forma do art. 77 da Lei n. 8.213/91. Por sua vez, o autor aponta que não 

procede os argumentos do requerido, vez que há união estável do 'de 

cujus' com a autora desde 2010. Relatado. Decido. Da análise dos autos, 

vislumbro que a sentença não teve como objeto reconhecimento de união 

estável, mas tão somente concessão de pensão por morte em razão do 

comprovado casamento celebrado em setembro/2017 e óbito do segurado. 

Não é demais aduzir que a sentença é determinada em razão do previsto 

em lei. Prevê o art. 77 da Lei n. 8.213/91, 'in verbis': "Art. 77. A pensão por 

morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte 

iguais. (...) § 2º O direito à percepção da cota individual cessará: (...) V - 

para cônjuge ou companheiro: (...) b) em 4 (quatro) meses, se o óbito 

ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições 

mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em 

menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado; " Com isso, seguindo 

os ditames da lei em consonância com o fixado em sentença, comporta ao 

autor o direito ao benefício de pensão por morte pelo período de quatro 

meses. Dessa forma, acolho o pedido da autarquia ré para que, na forma 

do art. 77, da Lei n. 8.213/91, seja concedido ao autor, caso ainda não 

tenha recebido, quatro meses de benefício previdenciário de pensão por 

morte de segurado obrigatório. Intimem-se as partes. Nada sendo 

requerido, arquive-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000873-63.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CATARINA CANDIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000873-63.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARINA CATARINA CANDIDA REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. A 

parte autora requereu a concessão da gratuidade da justiça, juntando aos 

autos declaração de hipossuficiência. O art. 98 do Código de Processo 

Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” Embora se presuma verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do 

CPC), o próprio Código prevê no art. 99, §2º, que “o juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos”. No caso concreto, a parte autora está 

assistida por advogado particular, o que caracteriza elemento de 

capacidade econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da 

gratuidade da justiça (art. 99, §4º, do CPC). Desse modo, havendo nos 

autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, afastando assim a presunção relativa emanada 

da declaração de hipossuficiência assinada pela parte autora, com 

fundamento no art. 99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora 

para, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar 

aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais 

como cópia de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda 

idôneo, próprio ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; 

cópia da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

autora, no prazo de cinco dias, caso queira, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas iniciais. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000870-11.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CATARINA CANDIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000870-11.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARINA CATARINA CANDIDA REU: BANCO BMG S.A Vistos. A parte 

autora requereu a concessão da gratuidade da justiça, juntando aos autos 

declaração de hipossuficiência. O art. 98 do Código de Processo Civil 

dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o 

próprio Código prevê no art. 99, §2º, que “o juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos”. No caso concreto, a parte autora está 

assistida por advogado particular, o que caracteriza elemento de 

capacidade econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da 

gratuidade da justiça (art. 99, §4º, do CPC). Desse modo, havendo nos 

autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 
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concessão da gratuidade, afastando assim a presunção relativa emanada 

da declaração de hipossuficiência assinada pela parte autora, com 

fundamento no art. 99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora 

para, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar 

aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais 

como cópia de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda 

idôneo, próprio ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; 

cópia da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

autora, no prazo de cinco dias, caso queira, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas iniciais. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000324-53.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WELDER TIAGO PEREIRA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CÁLITA SOUZA SANTOS SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000324-53.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: WELDER TIAGO PEREIRA SOARES REQUERIDO: CÁLITA 

SOUZA SANTOS SOARES Vistos. Recebo a inicial; Defiro AJG; CITE-SE 

o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência 

de conciliação/mediação, para a possibilidade de autocomposição da lide, 

nos termos do art.334, caput, do CPC, designada para o dia 15.04.2020, 

às 14h00min. Não havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia. 

Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou dos 

requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC. As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados ou Defensor Público. Intimem-se a parte autora por seu 

advogado constituído, ou, se assistida, pela Defensoria Pública. O(s) 

requerido(s), pessoalmente, por este mandado. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000875-33.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CATARINA CANDIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000875-33.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARINA CATARINA CANDIDA REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. A 

parte autora requereu a concessão da gratuidade da justiça, juntando aos 

autos declaração de hipossuficiência. O art. 98 do Código de Processo 

Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” Embora se presuma verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do 

CPC), o próprio Código prevê no art. 99, §2º, que “o juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos”. No caso concreto, a parte autora está 

assistida por advogado particular, o que caracteriza elemento de 

capacidade econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da 

gratuidade da justiça (art. 99, §4º, do CPC). Desse modo, havendo nos 

autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, afastando assim a presunção relativa emanada 

da declaração de hipossuficiência assinada pela parte autora, com 

fundamento no art. 99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora 

para, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar 

aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais 

como cópia de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda 

idôneo, próprio ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; 

cópia da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

autora, no prazo de cinco dias, caso queira, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas iniciais. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000877-03.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CATARINA CANDIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000877-03.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARINA CATARINA CANDIDA REU: BANCO BMG S.A Vistos. A parte 

autora requereu a concessão da gratuidade da justiça, juntando aos autos 

declaração de hipossuficiência. O art. 98 do Código de Processo Civil 

dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o 

próprio Código prevê no art. 99, §2º, que “o juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos”. No caso concreto, a parte autora está 

assistida por advogado particular, o que caracteriza elemento de 

capacidade econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da 

gratuidade da justiça (art. 99, §4º, do CPC). Desse modo, havendo nos 

autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, afastando assim a presunção relativa emanada 

da declaração de hipossuficiência assinada pela parte autora, com 

fundamento no art. 99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora 

para, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar 

aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais 

como cópia de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda 

idôneo, próprio ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; 

cópia da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

autora, no prazo de cinco dias, caso queira, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas iniciais. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001566-81.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DE CARVALHO LIMA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001566-81.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 
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ROSALINA DE CARVALHO LIMA ARAUJO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. ROSALINA DE CARVALHO 

LIMA ARAUJO ajuizou demanda em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, ambos qualificados nos autos, sustentando que 

se fazem presentes os requisitos fáticos e legais para concessão de 

benefício previdenciário de Salário Maternidade. Juntou documentos. 

Citada, a autarquia requerida apresentou contestação, alegando preliminar 

e pugnando pela extinção do feito. Em audiência de instrução, foram 

inquiridas duas testemunhas por meio audiovisual. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Pretende a autora o 

reconhecimento de sua condição de trabalhadora rural e, como 

consequência, o deferimento em seu favor do benefício de Salário 

Maternidade em decorrência do nascimento de seus filhos, HELOISA 

CARVALHO, ocorrido, em 03 de novembro de 2017. Pois bem, no que se 

refere ao salário maternidade, dispõe o artigo 39, parágrafo único, da Lei 

n. 8.213/91, acrescentado pela Lei n. 8.861/94, que a segurada especial 

tem o direito de receber 1 (um) salário mínimo, desde que comprovado o 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 

meses imediatamente anteriores ao do início do benefício. No caso dos 

autos, a autora comprovou que exerceu atividade rural de subsistência 

nos doze meses que antecederam o prazo previsto para o início do 

pagamento do benefício. A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: 

“§ 3º - A comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento”. Nesse sentido, de que a prova unicamente 

testemunhal não é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são 

os enunciados de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e 

súmula 149 do Tribunal da Cidadania, vejamos: Súmula 27 do Tribunal 

Regional Federal da 1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente 

testemunhal para reconhecimento de tempo de exercício de atividade 

urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da Cidadania – A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Partindo 

desses preceitos, observo que foi juntado aos autos pela parte autora 

documentos que comprovam o vinculo ruralista de autora. Esse início de 

prova material foi completada pela prova oral colhida em audiência, 

conforme se evola dos termos de oitiva. Diante disso, tenho como 

atendidos os requisitos para o recebimento do Salário Maternidade devido 

à  t raba lhadora  ru ra l .  Nes te  sen t i do :  P rocesso :  AC 

0000113-21.2007.4.01.3305/BA; APELAÇÃO CIVEL Relator: 

DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA Publicação: e-DJF1 p.453 de 14/02/2012 Data da 

Decisão: 14/12/2011 Decisão: A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação do INSS. Ementa: PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO 

MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

PROVA TESTEMUNHAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A concessão do benefício de 

salário-maternidade à autora está condicionada ao preenchimento dos 

seguintes requisitos: comprovação da qualidade de segurada especial, na 

condição de trabalhadora rural e a comprovação do exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente 

anteriores ao do início do benefício. 2. Existência de prova testemunhal 

que, em consonância com a prova material, comprova o exercício da 

atividade rural. 3. Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão do 

salário maternidade - início de prova material apta a demonstrar a condição 

de segurada especial e comprovação do nascimento do filho -, é devido o 

salário maternidade (art. 55, § 3º, e Parágrafo único do art. 39, da Lei 

8.213/91). 4. O salário-maternidade é constituído de 04 (quatro) parcelas, 

durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e 

oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste. O termo inicial do 

benefício deve retroagir à data do parto considerando que o valor a ser 

pago deve corresponder ao salário mínimo vigente àquela época, 

acrescido de correção monetária e juros. 5. Os juros de mora, por sua 

vez, são devidos no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da 

citação (Súmula n. 204/STJ), até o advento da Lei n. 11.960/2009, a partir 

de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro 

índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que 

eventualmente venha a ser estabelecido -, até a apuração definitiva dos 

cálculos de liquidação. 6. Os honorários advocatícios fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação. 7. Apelação do INSS não 

provida. Posto isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar a autarquia 

requerida a pagar a autora o Salário Maternidade equivalente as 

prestações devidas pelo nascimento de HELOISA CARVALHO, o que faço 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O valor do 

Salário Maternidade será equivalente ao do salário mínimo na época em 

que cada prestação se tornou devida. Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

observando para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar 

o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo 

em 10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da 

Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença. Injustificado o reexame 

necessário, face ao valor da condenação e os demais consectários não 

excederem o montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado 

em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. 

P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000028-65.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EDUARDO FERREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000028-65.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

LUCAS EDUARDO FERREIRA CAMPOS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

LUCAS EDUARDO FERREIRA CAMPOSinterpôs AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO em face de SEGURADORA LÍDER, alegando em 

síntese que sofreu acidente de trânsito e que, em decorrência disso, 

ocasionou invalidez. Aduz que requereu o pagamento do prêmio e foi-lhe 

negado. Assim pleiteia a condenação da ré ao pagamento da 

complementação da indenização. Juntou documentos. Requereu o 

recebimento da inicial, a citação do requerido, os benefícios da justiça 

gratuita e, ao final, a procedência do pedido contido na peça preambular. 

Recebida a inicial, a gratuidade foi deferida e o requerido citado. Citada, a 

ré ofertou contestação. As partes intimadas para que especificasse 

provas a serem produzidas, requereram pela produção de prova pericial. 

Pericia em ID n. 26775809. Intimadas, as partes se manifestaram. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Entendo que a ausência de requerimento 

administrativo não ocasiona carência da ação. O interesse de agir diz 

respeito ao agir perante o Judiciário, no que se distingue, portanto, do 

interesse em receber a obrigação ou à pretensão pelos meios do direito 

material. Verifica-se, pois, que ao interesse processual é inerente a uma 

relação de necessidade, ou seja, a resistência de uma pessoa em atender 

a pretensão de outra e/ou não conseguir de outro modo a necessidade ou 

utilidade do qual se almeja, tornando indispensável à intervenção do Poder 

Judiciário como forma de solucionar o conflito. Oportuno transcrever, 

nesse ponto, a brilhante lição do professor. Vicente Greco Filho (Direito 

Processual Civil Brasileiro, Ed. Saraiva, p. 80) ao conceituar o interesse 

processual como sendo: “a necessidade de se socorrer ao Judiciário para 

a obtenção do resultado pretendido (...) Para verificar-se se o autor tem 

interesse processual para ação deve-se responder afirmativamente à 

seguinte indagação: para obter o que pretende o autor necessita da 

providência jurisdicional pleiteada?...” Diante disso, constata-se a 

presença do interesse de agir do autor. Não havendo outras preliminares 

a serem apreciadas ou nulidades processuais, declaro o feito saneado e 

passo para a análise do mérito. A perícia realizada esgota a instrução útil 

para a solução do feito. Nesse aspecto, homologo o laudo de ID n. 

26775809. A obrigação da ré, bem como das demais seguradoras, 

decorre expressamente de lei - art. 7º da Lei nº 6.194/74, cujo dispositivo 

não foi revogado com a criação da pessoa jurídica que coordena o 
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consórcio de seguradoras, as quais mantém suas autonomias 

institucionais. No mérito, fica evidenciado o nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez, tendo em vista o próprio pagamento 

espontâneo à época, própria evidencia que a própria ré já aceitara o fato 

como acidente de trânsito. Aduz que requereu o pagamento do prêmio e 

foi-lhe negado e, pretende nesta ação, o recebimento do valor 

remanescente. A partir da data do acidente, já na vigência da Lei nº 

11.482/07, incide o princípio do tempus regit actum; logo, a indenização 

devida em razão do seguro obrigatório está limitada a R$ 13.500,00. Feitas 

essas considerações, passo à análise da verba pretendida. Verifica-se o 

valor do pagamento da indenização securitária a autora pela requerida na 

fase administrativa não foi o correto, existindo, portanto, diferença 

indenizatória devida ao requerente. No mais, não se perca de vista que a 

Lei n. 6.194/74, que estabelecia a indenização em valor correspondente a 

40 salários mínimos, foi, nesse particular, modificada pela Lei nº 

11.482/07, a qual trouxe parâmetros fixos de indenização para os casos 

de coberturas obrigatórias. Dentre elas, o valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) em caso de morte, ou invalidez permanente que é o 

que efetivamente foi pago à autora, o que resta incontroverso e 

comprovado nos autos (art. 3º, inciso II), patente que o acidente ocorreu já 

sob a vigência da nova disposição legal. Não se verifica a 

inconstitucionalidade formal alegada em relação a referida alteração legal. 

Conquanto não recomendável que a lei, em sentido formal, trate de matéria 

diversa daquela apontada em seu objeto - assim aponta a Lei 

Complementar nº 95/98, não perde a validade por fazê-lo, não se tendo 

notícia de vício de elaboração formal quanto à lei nº 11.482/07. Não se 

olvide que a declaração de sua inconstitucionalidade é matéria de 

competência de outro órgão jurisdicional, que nada sinalizou a respeito, 

sequer pela via difusa de controle constitucional. Também, a Casa 

Legislativa que operou o processo legislativo é competente para a matéria 

legislada. No entanto tal valor deve ser proporcional a porcentagem da 

lesão. Senão vejamos: DPVAT. PROPORÇÃO. INVALIDEZ. Diante da 

interpretação que se dá ao art.5º, §5º da Lei 6.194/1974 é possível a 

cobertura parcial do DPVAT ao levar-se em conta o grau de invalidez. Não 

haveria sentido útil de a lei quantificar a quantificação das lesões e 

percentuais de tabela para fins de DPVAT se esse seguro sempre fosse 

pago em seu valor integral. REsp 1.119.614-RS Rel. Min. Aldir Passarinho 

Junior, julgado em 04/08/2009 (Informativo STJ 401) Como descrito no 

laudo: “Trata-se de sequela de impacto de alta energia compatível com o 

acidente de transito relatado nos autos, em que resultou fratura de 

múltiplos arcos costais com comprometimento pulmonar necessitando 

inclusive drenagem cirúrgica de urgência, lesão ligamentar da coluna 

lombar e lesão do manguito rotador do ombro direito. Foi tratado 

cirurgicamente com drenagem e conservadoramente da coluna e ombro. 

Ao exame clínico nota-se hipotrofismo muscular regional do ombro direito 

com diminuição moderada dos movimentos habituais, principalmente a 

abdução acima de 90º e diminuição dos movimento habituais da coluna 

lombar. É sequela definitiva, parcial, incompleta do ombro direito de 

repercussão média e da coluna lombar com repercussão média.” Desta 

forma, deve o valor da indenização se ater a (50%) DE MÃO ESQUERDA + 

DEFINITIVA PARCIAL MODERADA (50%) DE TORNOZELO DIREITO, 

chegando-se ao valor de R$ 6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais 

e cinquenta centavos), consoante parâmetros da tabela da MP 451/2008 

que reputo constitucional. Nisso o seguinte julgado do Supremo Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO DE 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 3º, II, DA LEI 

6.194/74. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, ao julgar o REsp 

1.303.038/RS, então submetido ao rito do art. 543-C do CPC, como 

representativo da controvérsia, sob a relatoria do insigne Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, firmou entendimento no sentido da "Validade 

da utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade 

da indenização ao grau de invalidez, na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória 451/08". 2. Em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve observar a 

respectiva proporcionalidade. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 473711 MS 2014/0029313-9, Relator: 

Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2014, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2014) Posto isto, e por tudo mais 

que dos autos consta, nos termos dos artigos 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e 

condeno a Requerida a pagar ao Requerente o montante de R$ 6.412,50 

(seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, contados a partir da data da citação. Condeno ainda 

o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, este fixado em 

10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. P. 

R. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003548-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DE OLIVEIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003548-67.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

NIVALDO DE OLIVEIRA RIBEIRO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

NIVALDO DE OLIVEIRA RIBEIRO interpôs AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO em face de SEGURADORA LÍDER, alegando em 

síntese que sofreu acidente de trânsito e que, em decorrência disso, 

ocasionou invalidez. Aduz que requereu o pagamento do prêmio e foi-lhe 

negado. Assim pleiteia a condenação da ré ao pagamento da 

complementação da indenização. Juntou documentos. Requereu o 

recebimento da inicial, a citação do requerido, os benefícios da justiça 

gratuita e, ao final, a procedência do pedido contido na peça preambular. 

Recebida a inicial, a gratuidade foi deferida e o requerido citado. Citada, a 

ré ofertou contestação. As partes intimadas para que especificasse 

provas a serem produzidas, requereram pela produção de prova pericial. 

Pericia em ID n. 26886934. Intimadas, as partes se manifestaram. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Entendo que a ausência de requerimento 

administrativo não ocasiona carência da ação. O interesse de agir diz 

respeito ao agir perante o Judiciário, no que se distingue, portanto, do 

interesse em receber a obrigação ou à pretensão pelos meios do direito 

material. Verifica-se, pois, que ao interesse processual é inerente a uma 

relação de necessidade, ou seja, a resistência de uma pessoa em atender 

a pretensão de outra e/ou não conseguir de outro modo a necessidade ou 

utilidade do qual se almeja, tornando indispensável à intervenção do Poder 

Judiciário como forma de solucionar o conflito. Oportuno transcrever, 

nesse ponto, a brilhante lição do professor. Vicente Greco Filho (Direito 

Processual Civil Brasileiro, Ed. Saraiva, p. 80) ao conceituar o interesse 

processual como sendo: “a necessidade de se socorrer ao Judiciário para 

a obtenção do resultado pretendido (...) Para verificar-se se o autor tem 

interesse processual para ação deve-se responder afirmativamente à 

seguinte indagação: para obter o que pretende o autor necessita da 

providência jurisdicional pleiteada?...” Diante disso, constata-se a 

presença do interesse de agir do autor. Não havendo outras preliminares 

a serem apreciadas ou nulidades processuais, declaro o feito saneado e 

passo para a análise do mérito. A perícia realizada esgota a instrução útil 

para a solução do feito. Nesse aspecto, homologo o laudo de ID n. 

26886934. A obrigação da ré, bem como das demais seguradoras, 

decorre expressamente de lei - art. 7º da Lei nº 6.194/74, cujo dispositivo 

não foi revogado com a criação da pessoa jurídica que coordena o 

consórcio de seguradoras, as quais mantém suas autonomias 

institucionais. No mérito, fica evidenciado o nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez, tendo em vista o próprio pagamento 

espontâneo à época, própria evidencia que a própria ré já aceitara o fato 

como acidente de trânsito. Aduz que requereu o pagamento do prêmio e 

foi-lhe negado e, pretende nesta ação, o recebimento do valor 

remanescente. A partir da data do acidente, já na vigência da Lei nº 

11.482/07, incide o princípio do tempus regit actum; logo, a indenização 

devida em razão do seguro obrigatório está limitada a R$ 13.500,00. Feitas 

essas considerações, passo à análise da verba pretendida. Verifica-se o 

valor do pagamento da indenização securitária a autora pela requerida na 

fase administrativa não foi o correto, existindo, portanto, diferença 

indenizatória devida ao requerente. No mais, não se perca de vista que a 

Lei n. 6.194/74, que estabelecia a indenização em valor correspondente a 

40 salários mínimos, foi, nesse particular, modificada pela Lei nº 
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11.482/07, a qual trouxe parâmetros fixos de indenização para os casos 

de coberturas obrigatórias. Dentre elas, o valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) em caso de morte, ou invalidez permanente que é o 

que efetivamente foi pago à autora, o que resta incontroverso e 

comprovado nos autos (art. 3º, inciso II), patente que o acidente ocorreu já 

sob a vigência da nova disposição legal. Não se verifica a 

inconstitucionalidade formal alegada em relação a referida alteração legal. 

Conquanto não recomendável que a lei, em sentido formal, trate de matéria 

diversa daquela apontada em seu objeto - assim aponta a Lei 

Complementar nº 95/98, não perde a validade por fazê-lo, não se tendo 

notícia de vício de elaboração formal quanto à lei nº 11.482/07. Não se 

olvide que a declaração de sua inconstitucionalidade é matéria de 

competência de outro órgão jurisdicional, que nada sinalizou a respeito, 

sequer pela via difusa de controle constitucional. Também, a Casa 

Legislativa que operou o processo legislativo é competente para a matéria 

legislada. No entanto tal valor deve ser proporcional a porcentagem da 

lesão. Senão vejamos: DPVAT. PROPORÇÃO. INVALIDEZ. Diante da 

interpretação que se dá ao art.5º, §5º da Lei 6.194/1974 é possível a 

cobertura parcial do DPVAT ao levar-se em conta o grau de invalidez. Não 

haveria sentido útil de a lei quantificar a quantificação das lesões e 

percentuais de tabela para fins de DPVAT se esse seguro sempre fosse 

pago em seu valor integral. REsp 1.119.614-RS Rel. Min. Aldir Passarinho 

Junior, julgado em 04/08/2009 (Informativo STJ 401) Como descrito no 

laudo: “A análise dos autos e exames clínicos realizados permite 

estabelecer nexo causal entre as lesões descritas e o acidente narrado. 

O periciado apresenta incapacidade parcial residual de membro superior 

esquerdo. Aplicando a tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE 

SEGUROS PRIVADOS _ CNSP (Res. 29/91) podemos considerar a 

incapacidade como: PARCIAL RESIDUAL (10%) DE MEMBRO SUPERIOR 

ESQUERDO.” Desta forma, deve o valor da indenização se ater a 10% do 

membro superior esquerdo, chegando-se ao valor de R$ 945,00 

(novecentos e quarenta e cinco reais), consoante parâmetros da tabela 

da MP 451/2008 que reputo constitucional. Nisso o seguinte julgado do 

Supremo Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE 

PARCIAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. 

OBSERVÂNCIA DO ART. 3º, II, DA LEI 6.194/74. AGRAVO DESPROVIDO. 

1. A Segunda Seção, ao julgar o REsp 1.303.038/RS, então submetido ao 

rito do art. 543-C do CPC, como representativo da controvérsia, sob a 

relatoria do insigne Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, firmou 

entendimento no sentido da "Validade da utilização de tabela do CNSP para 

se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, 

na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da 

Medida Provisória 451/08". 2. Em caso de invalidez parcial, o pagamento 

do seguro DPVAT deve observar a respectiva proporcionalidade. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 

473711 MS 2014/0029313-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de 

Julgamento: 05/06/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

27/06/2014) Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos 

dos artigos 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e condeno a Requerida a pagar ao 

Requerente o montante de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco 

reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, contados a partir da 

data da citação. Condeno ainda o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, este fixado em 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC. P. R. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002828-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002828-03.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

LUCIMAR ASSIS DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO LUCIMAR ASSIS DA SILVA propôs a 

presente Ação de Aposentadoria Rural por Idade em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando 

que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais para procedência 

do pedido. Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela 

improcedência do pedido contido na inicial. Realizada audiência de 

instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo 

autor. É o relatório. Decido. MÉRITO A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, 

prevê que: “§ 3º - A comprovação de tempo de serviço para os efeitos 

desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento”. Nesse sentido, de que a 

prova unicamente testemunhal não é suficiente para comprovação da 

atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do Tribunal Regional 

Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da Cidadania, vejamos: 

Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região – Não é admissível 

prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da Cidadania 

– A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. 

Partindo desses preceitos, observo que foi juntado aos autos pela parte 

autora documentos que comprovam o vinculo ruralista de autora. Esse 

início de prova material foi completada pela prova oral colhida em 

audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa forma, restou 

atendido pela autora a comprovação do exercício de atividade rural no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à carência do referido benefício. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando a fase de 

conhecimento para condenar o réu à conceder à autor o benefício da 

aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo mensal, 

retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento administrativo 

pela autarquia ré se for o caso. Referido benefício deverá ser acrescido 

de atualização, remuneração do capital e compensação da mora através 

dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), observando 

para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar 

os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% 

sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do 

STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas 

até a prolação da sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao 

valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C. , 13 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000757-91.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA MOREIRA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO MARIA MOREIRA DOS SANTOS propôs 

a presente Ação de Aposentadoria Rural por Idade em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando 

que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais para procedência 

do pedido. Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela 

improcedência do pedido contido na inicial. Realizada audiência de 

instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo 

autor. É o relatório. Decido. MÉRITO A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, 

prevê que: “§ 3º - A comprovação de tempo de serviço para os efeitos 

desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 
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início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento”. Nesse sentido, de que a 

prova unicamente testemunhal não é suficiente para comprovação da 

atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do Tribunal Regional 

Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da Cidadania, vejamos: 

Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região – Não é admissível 

prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da Cidadania 

– A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. 

Partindo desses preceitos, observo que foi juntado aos autos pela parte 

autora documentos que comprovam o vinculo ruralista de autora. Esse 

início de prova material foi completada pela prova oral colhida em 

audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa forma, restou 

atendido pela autora a comprovação do exercício de atividade rural no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à carência do referido benefício. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando a fase de 

conhecimento para condenar o réu à conceder à autor o benefício da 

aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo mensal, 

retroagindo a data da citação, ou da data do requerimento administrativo 

pela autarquia ré se for o caso. Referido benefício deverá ser acrescido 

de atualização, remuneração do capital e compensação da mora através 

dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), observando 

para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar 

os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% 

sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do 

STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas 

até a prolação da sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao 

valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002131-45.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002131-45.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOSE DA SILVA RODRIGUES REU: INSS RELATÓRIO JOSE DA SILVA 

RODRIGUES propôs a presente Ação de Aposentadoria Rural por Idade 

em face do Instituto Nacional de Seguro Social, ambos qualificados nos 

autos, sustentando que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais 

para procedência do pedido. Citado, o INSS apresentou contestação 

pugnando pela improcedência do pedido contido na inicial. Realizada 

audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas 

arroladas pelo autor. É o relatório. Decido. MÉRITO A Lei 8.213/91 em seu 

artigo 55, § 3º, prevê que: “§ 3º - A comprovação de tempo de serviço 

para os efeitos desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou 

judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando 

baseada em início de prova material, não sendo admitida prova 

exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior 

ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento”. Nesse sentido, de 

que a prova unicamente testemunhal não é suficiente para comprovação 

da atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do Tribunal 

Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da Cidadania, 

vejamos: Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região – Não é 

admissível prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de 

tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da 

Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário. Partindo desses preceitos, observo que foi juntado aos 

autos pela parte autora documentos que comprovam o vinculo ruralista de 

autora. Esse início de prova material foi completada pela prova oral colhida 

em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa forma, 

restou atendido pela autora a comprovação do exercício de atividade rural 

no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em 

número de meses idêntico à carência do referido benefício. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autor o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento 

administrativo pela autarquia ré se for o caso. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

observando para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar 

o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo 

em 10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da 

Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença. Injustificado o reexame 

necessário, face ao valor da condenação e os demais consectários não 

excederem o montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado 

em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. 

P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000721-49.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PEREIRA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000721-49.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ALBERTO PEREIRA DA CONCEICAO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL RELATÓRIO ALBERTO PEREIRA DA CONCEICAO propôs 

a presente Ação de Aposentadoria Rural por Idade em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando 

que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais para procedência 

do pedido. Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela 

improcedência do pedido contido na inicial. Realizada audiência de 

instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo 

autor. É o relatório. Decido. MÉRITO A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, 

prevê que: “§ 3º - A comprovação de tempo de serviço para os efeitos 

desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento”. Nesse sentido, de que a 

prova unicamente testemunhal não é suficiente para comprovação da 

atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do Tribunal Regional 

Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da Cidadania, vejamos: 

Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região – Não é admissível 

prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da Cidadania 

– A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. 

Partindo desses preceitos, observo que foi juntado aos autos pela parte 

autora documentos que comprovam o vinculo ruralista de autora. Esse 

início de prova material foi completada pela prova oral colhida em 

audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa forma, restou 

atendido pela autora a comprovação do exercício de atividade rural no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à carência do referido benefício. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando a fase de 

conhecimento para condenar o réu à conceder à autor o benefício da 

aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo mensal, 
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retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento administrativo 

pela autarquia ré se for o caso. Referido benefício deverá ser acrescido 

de atualização, remuneração do capital e compensação da mora através 

dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), observando 

para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar 

os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% 

sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do 

STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas 

até a prolação da sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao 

valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001154-53.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

A. H. C. (AUTOR(A))

KEILA HOLANDER CEBALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001154-53.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

A. H. C., KEILA HOLANDER CEBALHO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. ALICE HOLANDER CEBALHO, representada 

por KEILA HOLANDER CEBALHO, propôs a presente Ação Pensão por 

Morte em face do Instituto Nacional de Seguro Social, ambos qualificados 

nos autos, sustentando que se fazem presentes os requisitos fáticos e 

legais para procedência do pedido. Citado, o INSS apresentou contestação 

pugnando pela improcedência do pedido contido na inicial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Sustenta a parte 

autora em sua inicial que é filha WEMERSON BRUNO GONÇALVES, sendo 

certo que este era empregado, portanto segurado obrigatório, na forma do 

art. 11, V, da Lei n. 8.213/91. A autora instruiu o feito com os seguintes 

documentos: certidão de óbito e outros documentos. Consta ainda que o 

segurado veio a óbito em 14.03.2017, tendo contribuído até 08/2017, 

conforme CNIS juntado em contestação. De outro norte, a Lei n. 8.213/91 – 

Regime Geral de Previdência Social estabelece que a pensão por morte 

prevista em seu artigo 18, inciso II, alínea a e artigo 74 e incisos, é devida 

aos dependentes dos segurado, desde que comprovada a dependência. 

Ocorre, entretanto, que o artigo 16, inciso I e § 4º. prevê que no caso do 

cônjuge essa comprovação de dependência econômica é presumida, 

como no caso dos autos. Ainda, é de se ressaltar, conforme reiterada 

jurisprudência, que os dados constantes do registro civil de óbito do 

falecido servem como indício de prova material, vejamos: PROCESSUAL E 

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. PROVA. AÇÃO 

RESCISÓRIA. ART. 485, INCISOS V, VII E IX. A qualificação profissional do 

marido, como rurícola, estende-se à esposa, quando alicerçada em atos 

do registro civil, para efeitos de prova documental, complementado por 

testemunhas. Ação procedente.” (STJ - AR nº 830/SP - Rel. Min. Gilson 

DIPP - Publicado no DJ de 19/06/2000). No mesmo sentido: (REsp 

261242/PR; Resp 155554/SP; Resp 111815/SP; Resp 90698/SP; REsp 

110159/SP); no mesmo sentido: STJ/ RESP 200401718387/ DJ 14/03/2005/ 

Min. Laurita Vaz e STJ/AR 200201082605/DJ 18/04/2005/Min. Paulo Galotti. 

Com efeito, conforme lição constante do voto do Ministro Vicente Leal é de 

se considerar que: O trabalho no campo tem peculiaridades próprias que 

devem ser consideradas: a natureza rudimentar da atividade rurícola, o 

baixo nível de cultura dos componentes da relação de trabalho, a ausência 

de uma adequada institucionalização do sistema rural e outras 

circunstâncias conduzem a uma realidade fática que não se pode negar: 

não há, em regra, registros da vida laboral do rurícola. Diante desse 

quadro, como exigir-se prova documental demonstrativa da prestação 

laboral do rurícola, que se inicia no alvorecer de sua sofrida existência e 

se prolonga até a sua morte? (Recurso Especial n. 218.597/SP (REG. 

99.0050960-9) Dessa forma, repito, entendo que o início de prova material 

aliado a prova testemunhal colhida em audiência comprova as alegações 

perpetradas na inicial. Com efeito, deve ser aplicável ao caso o previsto 

no artigo 131, do Código de Processo Civil, que consagra como princípio o 

livre convencimento motivado do juiz, sendo certo que aliado a este temos 

o princípio in dúbio pro misero pelo qual ao estar diante de dúvida razoável 

deve ser favorecida a parte mais frágil, o que tem sido aplicado em 

questões previdenciárias, vejamos: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. É preciso sempre levar em 

consideração o caráter social do direito previdenciário, prestigiando, 

sempre que possível, uma interpretação pro misero, sob pena do 

hipossuficiente não ter acesso à tutela jurídica justa. Apelação provida.” 

(TRF-2ª Região - AC nº 295713/RJ - Rel. Juíza Fed. Maria Helena Cisne Cid 

- Sexta Turma, DJ de 25.05.04, p.200); No mesmo sentido: (STJ - RESP nº 

89397/PE, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 22.11.2004, p.392) Posto 

isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o réu a implantar 

ao autor o benefício da pensão por morte, em 100% dos valores de 

contribuição, desde a data do óbito do ‘de cujus’ (art. 74, I, da Lei n. 

8.213/91), o que faço com fulcro assente no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, 

remuneração do capital e compensação da mora através dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), observando 

para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar 

os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% 

sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do 

STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas 

até a prolação da sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao 

valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC. Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002264-87.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO BOM DESPACHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002264-87.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

LUIZ MARIO BOM DESPACHO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO LUIZ MARIO BOM DESPACHO propôs a 

presente Ação de Aposentadoria Rural por Idade em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando 

que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais para procedência 

do pedido. Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela 

improcedência do pedido contido na inicial. Realizada audiência de 

instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo 

autor. É o relatório. Decido. MÉRITO A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, 

prevê que: “§ 3º - A comprovação de tempo de serviço para os efeitos 

desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento”. Nesse sentido, de que a 

prova unicamente testemunhal não é suficiente para comprovação da 

atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do Tribunal Regional 

Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da Cidadania, vejamos: 

Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região – Não é admissível 

prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da Cidadania 

– A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. 

Partindo desses preceitos, observo que foi juntado aos autos pela parte 

autora documentos que comprovam o vinculo ruralista de autora. Esse 

início de prova material foi completada pela prova oral colhida em 

audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa forma, restou 

atendido pela autora a comprovação do exercício de atividade rural no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 685 de 975



de meses idêntico à carência do referido benefício. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando a fase de 

conhecimento para condenar o réu à conceder à autor o benefício da 

aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo mensal, 

retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento administrativo 

pela autarquia ré se for o caso. Referido benefício deverá ser acrescido 

de atualização, remuneração do capital e compensação da mora através 

dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), observando 

para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar 

os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% 

sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do 

STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas 

até a prolação da sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao 

valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000662-61.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA HOLANDER CEBALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000662-61.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

KEILA HOLANDER CEBALHO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. KEILA HOLANDER CEBALHO ajuizou 

demanda em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem presentes os 

requisitos fáticos e legais para concessão de benefício previdenciário de 

Salário Maternidade. Juntou documentos. Citada, a autarquia requerida 

apresentou contestação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Pretende a autora o reconhecimento de sua 

condição de trabalhadora rural e, como consequência, o deferimento em 

seu favor do benefício de Salário Maternidade em decorrência do 

nascimento de sua filha ALICE HOLANDER CEBALHO, ocorrido, em 06 de 

julho 2018. Pois bem, no que se refere ao salário maternidade é devido à 

segurada da Previdência Social, durante cento e vinte dias, com início no 

período entre vinte e oito dias antes do parto e a data de ocorrência deste, 

observadas as situações e condições previstas na legislação no 

concernente à proteção à maternidade, sendo pago diretamente pela 

Previdência Social, nos exatos termos do artigo 71 da Lei de Benefícios da 

Previdência Social. O art. 25, II, da Lei nº 8.213/91 exige das contribuintes 

individuais, seguradas especiais e facultativas a implementação da 

carência de dez contribuições para a concessão do benefício. Narra o art. 

15, inciso II da Lei nº 8213/91: “Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, 

até doze meses após a cessação das contribuições, o segurado que 

deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, 

que estiver suspenso ou licenciado sem remuneração ou que deixar de 

receber o benefício do Seguro-Desemprego;” No caso dos autos, 

demonstrou a autora estar no período de carência, sendo 

responsabilidade do requerido a obrigação intentada na inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. SEGURADA 

DESEMPREGADA. PARTO NO PERÍODO DE GRAÇA. RESPONSABILIDADE 

DO INSS PELO PAGAMENTO. PRECEDENTES 1. O salário-maternidade é 

devido a todas as seguradas da Previdência Social, gestantes ou 

adotantes, sejam elas empregadas, avulsas, domésticas, contribuintes 

especial, facultativa ou individual, ou mesmo desempregada. 2. 

Especificamente em relação à segurada desempregada, a matéria foi 

regulamentada no parágrafo único do artigo 97 do Decreto nº 6.122/07, 

que dispõe que “durante o período de graça a que se refere o art. 13, a 

segurada desempregada fará jus ao recebimento do salário-maternidade 

nos casos de demissão antes da gravidez, ou, durante a gestação, nas 

hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido, situações em que o 

benefício será pago diretamente pela previdência social”. 3. Não havendo 

na Lei nº 8.213/91 qualquer restrição quanto à forma da rescisão do 

contrato de trabalho da segurada desempregada para o recebimento do 

salário-maternidade, não pode a norma infralegal, desbordando dos seus 

limites regulamentares, fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da 

legalidade. 4. Para fins de recebimento do salário-maternidade, é 

irrelevante que a demissão tenha se dado com ou sem justa causa, ou 

mesmo a pedido, bastando que a trabalhadora preencha os requisitos 

legais para o seu gozo, ou seja, mantenha a qualidade de segurada, 

observado o prazo de carência e o período de graça. 5. A 

responsabilidade da empresa para o pagamento do mencionado benefício 

estabelecida no § 1º do artigo 72 da Lei 8213/91, tem natureza meramente 

substitutiva, restando evidente que a responsabilidade pelo pagamento do 

salário – maternidade é do INSS. Precedentes deste Tribunal: Apelreex 

00057092620114036106, Desembargadora Federal Tania Marangoni; Ac 

00006724020054036005, Desembargadora Federal Therezinha Cazerta. 6. 

Agravo legal não provido. (TRF-3 – AI: 00317077320144030000 SP , 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, Data de 

Julgamento: 09/03/2015, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 13/03/2015) 

Diante disso, tenho como atendidos os requisitos para o recebimento do 

Salário Maternidade. Posto isso, restando preenchidos os requisitos 

fáticos e legais JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para 

condenar o réu a pagar a autora o salário-maternidade equivalente ao 

período de 120 (cento e vinte) dias devidas pelo nascimento de ELLOÁ 

PAULINO DA ROCHA, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. O valor do Salário Maternidade será equivalente 

ao do salário mínimo na época em que cada prestação se tornou devida. 

Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do 

capital e compensação da mora através dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a 

partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para 

tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao valor 

da condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC. Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002160-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO NUNES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002160-95.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

GERALDO NUNES DA CRUZ REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL RELATÓRIO GERALDO NUNES DA CRUZ propôs a presente Ação 

de Aposentadoria Rural por Idade em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem 

presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido. 

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial. Realizada audiência de instrução e julgamento 

foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor. É o relatório. Decido. 

MÉRITO A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§ 3º - A 

comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não 

é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados 

de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do 
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Tribunal da Cidadania, vejamos: Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 

1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário. Partindo desses preceitos, observo que foi 

juntado aos autos pela parte autora documentos que comprovam o vinculo 

ruralista de autora. Esse início de prova material foi completada pela prova 

oral colhida em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa 

forma, restou atendido pela autora a comprovação do exercício de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e 

encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à 

autor o benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário 

mínimo mensal, retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento 

administrativo pela autarquia ré se for o caso. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

observando para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar 

o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo 

em 10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da 

Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença. Injustificado o reexame 

necessário, face ao valor da condenação e os demais consectários não 

excederem o montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado 

em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. 

P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001921-91.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001921-91.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ALICE PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

ALICE PEREIRA propôs a presente Ação Pensão Rural por Morte em face 

do Instituto Nacional de Seguro Social, ambos qualificados nos autos, 

sustentando que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais para 

procedência do pedido. Citado, o INSS apresentou contestação pugnando 

pela improcedência do pedido contido na inicial. Realizada audiência de 

instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela 

Autora. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e 

decidir. Sustenta a parte autora em sua inicial que conviveu com 

REINALDO SOARES GUIMARÃES, sendo certo que este teria trabalhado 

em atividade rural por toda a sua vida. A autora instruiu o feito com os 

seguintes documentos: certidão de óbito e outros documentos. Consta da 

oitiva das testemunhas em audiência que ambas conheceram a autora há 

20 ou 25 anos, mas que não conheceram o falecido. Considerando que a 

data do óbito deu-se em agosto de 1990, as testemunhas não podem 

afirmar acerca do estabelecimento da união estável entre a autora e o 

falecido. Soma-se a isso o fato de que na declaração de óbito a autor 

figurou tão somente como declarante e o falecido foi qualificado em seu 

estado civil como solteiro. Desse modo conclui-se que não restou provado 

convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo 

de constituição de família. Dessa forma, repito, entendo que o início de 

prova material aliado a prova testemunhal colhida em audiência não a 

relação de união estável. Posto isso, restando preenchidos os requisitos 

fáticos e legais JULGO IMPROCEDENTE, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condenar o autor a pagar as 

custas processuais e os honorários de sucumbência que fixo em 10% 

sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do 

STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas 

até a prolação da sentença, suspensa a cobrança pelo prazo de cinco 

anos. Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo. P.R.I.C.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003462-62.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIZ TAFAREL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. H. D. O. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003462-62.2019.8.11.0013 AUTOR (A): 

DIEGO LUIZ TAFAREL. RÉU: E. H. DE O. RÉU: JESSICA DE OLIVEIRA. 

Vistos. Considerando que a requerida não foi citada e intimada, 

REDESIGNO a sessão de mediação a se realizar perante o CEJUSC desta 

comarca, para o dia 30 de abril de 2020, às 15h00min. CITE-SE a requerida 

no endereço informado ao ID n.º 29017893. Ademais, CUMPRAM-SE os 

demais comandos da decisão de ID nº. 26444476. INTIMEM-SE via DJE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 17 de março de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000815-94.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE FERREIRA DE MORAES (EXECUTADO)

JOAO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000815-94.2019.8.11.0013. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: JOAO PEREIRA DA 

SILVA, ELIETE FERREIRA DE MORAES Vistos. INTIME-SE o exequente, na 

pessoa de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se sobre a indicação de bens à penhora pelo devedor. Após, à 

conclusão. Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002104-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE DE SOUZA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002104-96.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ATAIDE DE SOUZA MOREIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Considerando que o advogado detém poderes específicos para levantar 

valores, conforme procuração de Id. 15410432, DEFIRO o pedido de Id. 

28933215 para o fim de DETERMINAR a expedição de alvará de 
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levantamento de valores, consignando-se os dados informados pela parte 

exequente. Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 de março de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002022-31.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA VIEIRA NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRE HELEN BARRETO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002022-31.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: ANDREIA VIEIRA NETTO 

PARTE RÉ: REQUERIDO: MEIRE HELEN BARRETO DE OLIVEIRA Tendo em 

vista o teor do documento juntado (IDs 30358319 e 30358320), intimo a 

parte autora para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

17/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001323-40.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAURACY SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001323-40.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

LAURACY SOARES DE SOUZA PARTE RÉ: REU: BANCO PAN Tendo em 

vista o teor do documento juntado (IDs 30359268 e 30359270), abro vista 

dos autos às partes para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

17/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003541-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DARIA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003541-41.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

DARIA DOS SANTOS PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do 

NCPC, RECEBO a inicial. CITE-SE o requerido, pelo correio, nos termos do 

art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as 

razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se 

vista dos autos ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. 

Após, à conclusão para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001939-15.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNATO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001939-15.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

FORTUNATO FERREIRA DA SILVA PARTE RÉ: REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 

30360865 e 30360870), abro vista dos autos às partes para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 17/03/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001699-26.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001699-26.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): JOAO 

MARTINS PARTE RÉ: REU: BANCO BMG S.A Tendo em vista o teor do 

documento juntado (IDs 30371709 e 30371711), abro vista dos autos às 

partes para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 17/03/2020. 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001372-81.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO FERREIRA PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001372-81.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ALONSO 

FERREIRA PAES PARTE RÉ: REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 30374875 e 

30374878), abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 17/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001374-51.2019.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO FERREIRA PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001374-51.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ALONSO 

FERREIRA PAES PARTE RÉ: REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 30374887 e 

30376141), abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 17/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001373-66.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO FERREIRA PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001373-66.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ALONSO 

FERREIRA PAES PARTE RÉ: REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 30376145 e 

30376148), abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 17/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001695-86.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001695-86.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): JOAO 

MARTINS PARTE RÉ: REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SA Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 30377514 e 

30377517), abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 17/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000161-73.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE BORGES FRANCISCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000161-73.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

MARILENE BORGES FRANCISCO PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Certifico que a contestação apresentada (IDs 

30384165 e 30384166) é tempestiva. Assim, intimo a parte autora para 

apresentação de impugnação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

17/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002764-56.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EUGENIO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

GISLAYNE APARECIDA NARCISO CLARO BOLONHESE OAB - MT11202/O 

(ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS OAB - MT26373/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVALDO EUGENIO GONCALVES (REU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002764-56.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

SEBASTIAO EUGENIO GONCALVES REU: VIVALDO EUGENIO 

GONCALVES Vistos. Chamo o feito à ordem, para DETERMINAR que os 

interessados tragam aos autos procuração devidamente assinada por 

todos os herdeiros, com exceção daqueles representados por Sebastião 

Eugênio Gonçalves, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, §1º, inciso I, 

do NCPC. Cumprida a deliberação supra, INTIMEM-SE as Fazendas 

Públicas para que se manifestem no prazo legal. Após, à conclusão. 

Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002619-97.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DA SILVA OVIEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO(A))

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 

(ADVOGADO(A))

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENIO CELIO BETONI (REU)

REGINALDO ANTONIO BETONI (REU)

ROSINEI BETONI (REU)

MARIA APARECIDA ANTONIO BETONI (REU)

ROSENILDO BETONI (REU)

ADELSON ANTONIO BETONI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002619-97.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ADAO 

DA SILVA OVIEDO PARTE RÉ: REU: JENIO CELIO BETONI, ROSINEI BETONI, 

REGINALDO ANTONIO BETONI, ROSENILDO BETONI, MARIA APARECIDA 

ANTONIO BETONI, ADELSON ANTONIO BETONI Tendo em vista o teor do 

termo de audiência (IDs 30353793 e 30353795), intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 17/03/2020. GEAN 
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CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000043-97.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FIRMIANO DE CASTRO (AUTOR(A))

ERIK CASTRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MOIZES DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000043-97.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) PARTE AUTORA: AUTOR(A): LUCIANA 

FIRMIANO DE CASTRO, ERIK CASTRO SILVA PARTE RÉ: REU: PAULO 

MOIZES DA SILVA Tendo em vista o teor da certidão do oficial de justiça 

(ID 29651370), intimo a parte autora para manifestação, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 17/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001569-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO COSMAS DOS REIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 

(dez) dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1001569-70.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: MARCIA APARECIDA DE 

PAULA Endereço: Rua Javan Junior, s/n, ao lado do n 149, Parque São 

Cristóvão, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 POLO PASSIVO: 

Nome: DIEGO COSMAS DOS REIS Endereço: Rua Javan Junior, s/n, ao 

lado do n 149, Parque São Cristóvão, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

78250-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS acerca do teor da sentença, 

prolatada nos autos acima mencionados, que segue abaixo transcrita, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

SENTENÇA: Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO ajuizada por 

MARCIA APARECIDA DE PAULA , devidamente qualificada nos autos, 

alegando, em suma, que DIEGO COSMAS DOS REIS, o requerido 

apresenta sequela de meningoencefalite, possuindo retardo mental 

moderado - comprometimento significativo do comportamento, requerendo 

vigilância ou tratamento (CID 10 F71.1), sequelas de doenças inflamatórias 

do sistema nervoso central (CID 10 G09) e paralisia cerebral discinética 

(CID 10 G 80.3), sendo incapaz para atividades laborais e para reger sua 

vida civil. Com a inicial vieram os documentos de Id. 14437193 a Id. 

14437331.Em decisão prolatada em Id. 14540518, foi deferido o pedido 

antecipatório, nomeando-se como curadora provisória a requerente. 

Designada audiência com o escopo de proceder à entrevista do 

interditando, tal ato foi realizado em Id. 15334444. Realizada perícia médica 

para atestar a incapacidade do interditando, o respectivo laudo foi 

carreado em Id. 20768812. Ao final, instado a se manifestar, o Ministério 

Público, oficiando no feito na condição de fiscal da ordem jurídica (art. 752, 

§ 1º, do NCPC), opinou pela procedência do pedido (Id. 21824111). É a 

suma do necessário. Fundamento e decido. Apregoa o art. 371 do NCPC 

que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente de 

quem seja o sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões 

da formação de seu convencimento. Pois bem. Calcado em tal 

mandamento legal, afere-se que o interditando detém problemas mentais, 

comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou 

tratamento (CID 10 F71.1), sequelas de doenças inflamatórias do sistema 

nervoso central (CID 10 G09) e paralisia cerebral discinética (CID 10 G 

80.3), o que, logicamente, demanda de cuidados de outras pessoas para a 

realização das atividades mais comezinhas. No caso, portanto, tanto sua 

entrevista quanto a perícia médica realizada no feito atestaram que 

inexistem meios de se manter declarada sua capacidade, já que o 

interditando, se encontra desorientada no tempo e no espaço, não 

dispondo da consciência necessária para a prática dos atos da vida 

civil.Com base em tais argumentos e constatada a patente incapacidade 

do interditando de exercer por si mesmo os atos da vida civil, percebe-se 

haver provas suficientes atestando os fatos apontados na inicial, motivo 

pelo qual o pleito formulado pela requerente há que ser acolhido. Isto 

posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para o fim de: I) 

DECLARAR a interdição definitiva de DIEGO COSMAS DOS REIS, 

devidamente qualificada nos autos, em razão da sua incapacidade 

absoluta para o exercício dos atos da vida civil; II) DETERMINAR a 

expedição de termo de curatela definitiva a MARCIA APARECIDA DE 

PAULA, também qualificado, que deverá firmar o competente compromisso 

perante este juízo, no prazo de 10 (dez) dias; III) DECLARAR encerrada a 

atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC. PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e no órgão oficial por 

três oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, na forma do art. 755, 

§ 3º, do NCPC. DEIXO de impor às partes condenação em custas e em 

honorários de advogado, haja vista a natureza da demanda. Transitada em 

julgado a presente sentença, e na hipótese de nada mais ser requerido 

pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código Civil, OFICIE-SE o Cartório 

de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Jauru, Distrito de 

Lucialva, Estado de Mato Grosso, determinando que se proceda a 

averbação dos termos desta sentença junto ao registro de 

nascimento/casamento da interditada (Id. 14437323 – Pág. 01). Em 

seguida, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério 

Público. EXPEÇA-SE o necessário. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR, digitei. Pontes e Lacerda 

(MT), 17 de março de 2020. GEAN CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR Analista 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001218-63.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001218-63.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA PARTE RÉ: REU: BANCO CETELEM S.A. 

Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 29774126 e 29774132), 

abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo legal. Pontes 

e Lacerda, 17/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002334-07.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO PADOVEZI OAB - SP131921 (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS PERES FILHO OAB - SP383308 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002334-07.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: EDSON FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. RECEBO a petição de Id. 29160319 como emenda 

à inicial. PROMOVA-SE a inclusão no polo passivo da demanda da Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT). DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita em prol do autor, nos termos do artigo 98 

do NCPC. CITE-SE a autarquia requerida (JUCEMAT) para, querendo, 

apresentar resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 

183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a 

que fazem menção o art. 344, "caput", do NCPC. Após, com a juntada da 

resposta da autarquia, INTIME-SE a parte autora e o correquerido, para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a 

contestação apresentada. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002306-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA GOMES FARIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 (DEZ) Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CLAUDIO 

D E O D A T O  R O D R I G U E S  P E R E I R A  P R O C E S S O  n . 

1002306-73.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE GOMES 

Endereço: Chácara Guaporé, s/n, próximo ao CDP, Assentamento Barra 

do Marco, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 POLO PASSIVO: 

Nome: LETICIA GOMES FARIA Endereço: Chácara Guaporé, s/n, próximo 

ao CDP, Assentamento Barra do Marco, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

78250-000 INTIMANDO: TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro 

teor da sentença, prolatada nos autos acima mencionados, que segue 

abaixo transcrita, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento SENTENÇA: Vistos.Trata-se de ajuizada por AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO MARIA JOSE GOMES, devidamente qualificado nos autos, 

alegando, em suma, que , em decorrência de LETÍCIA GOMES FARIA 

problemas de saúde ocasionados que lhe causam um retardo mental 

moderado, seria esta incapacitada para o exercício pleno dos atos da vida 

civil. Com a inicial vieram os documentos de Id. 15703001 - Pág. 1 a 

15703005 - Pág. 1. Em decisão prolatada em Id. 15722441, foi deferido o 

pedido antecipatório, nomeando-se como curador provisório o 

requerente.Designada audiência com o escopo de proceder à entrevista 

da interditanda, tal ato foi realizado em Id. 16406105. Realizada perícia 

médica para atestar a incapacidade da interditanda, o respectivo laudo foi 

carreado em Id. 20768784. Ao final, instado a se manifestar, o Ministério 

Público, oficiando no feito na condição de fiscal da ordem jurídica (art. 752, 

§ 1º, do NCPC), opinou pela procedência do pedido (Id. 22107207). É a 

suma do necessário. Fundamento e decido.Apregoa o art. 371 do NCPC 

que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente de 

quem seja o sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões 

da formação de seu convencimento.Pois bem. Calcado em tal mandamento 

legal, afere-se que a interditanda detém problemas mentais, o que, 

logicamente, demanda de cuidados de outras pessoas para a realização 

das atividades mais comezinhas.No caso, portanto, tanto sua entrevista 

quanto a perícia médica realizada no feito atestaram que inexistem meios 

de se manter declarada sua capacidade, já que a interditanda, se encontra 

desorientada no tempo e no espaço, não dispondo da consciência 

necessária para a prática dos atos da vida civil. Com base em tais 

argumentos e constatada a patente incapacidade da interditanda de 

exercer por si mesma os atos da vida civil, percebe-se haver provas 

suficientes atestando os fatos apontados na inicial, motivo pelo qual o 

pleito formulado pela requerente há que ser acolhido. Isto posto, o pedido 

vertido na inicial, para o fim de: I) DECLARAR a interdição definitiva de 

LETICIA GOMES FARIA, devidamente qualificada nos autos, em razão da 

sua incapacidade absoluta para o exercício dos atos da vida civil; II) 

DETERMINAR a expedição de termo de curatela definitiva a MARIA JOSE 

GOMES, também qualificado, que deverá firmar o competente 

compromisso perante este juízo, no prazo de 10 (dez) dias; III) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do NCPC. PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e no órgão 

oficial por três oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, na forma 

do art. 755, § 3º, do NCPC. DEIXO de impor às partes condenação em 

custas e em honorários de advogado, haja vista a natureza da demanda. 

Transitada em julgado a presente sentença, e na hipótese de nada mais 

ser requerido pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código Civil, o 

Cartório de Registro Civil das OFICIE-SE Pessoas Naturais do Município de 

Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, determinando que se proceda 

a averbação dos termos desta sentença junto ao registro de nascimento 

da interditada (15703003 - Pág. 1). Em seguida, os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do REMETAM-SE art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. 

NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério Público.EXPEÇA-SE o 

necessário. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GEAN 

CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR, digitei. Pontes e Lacerda (MT), 17 de março 

de 2020. GEAN CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR Analista Judiciário(a) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001506-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001506-45.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ALINE DOS SANTOS. REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL. Vistos. EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva 

do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o 

benefício contido nos autos, informando no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias o cumprimento da diligência, sob pena de incidência de multa diária 

(arts. 536, § 1º, e 537 do NCPC), a ser oportunamente arbitrada, devendo, 

para tanto, serem encaminhados os documentos pessoais do (a) autor 

(a), se já não o tiver sido feito. CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria 

Especializada do Instituto Nacional do Seguro Social acerca do conteúdo 

desta decisão, notadamente a respeito da possibilidade de arbitramento da 

multa-diária. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 17 de março de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003800-36.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LICERAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA LICERAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 

(dez) dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1003800-36.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: LUIZ LICERAS 

Endereço: Rua Olegario Batista de Queiroz, 184, Jd. União, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: MARIA DE FATIMA LICERAS 

Endereço: Rua Oligario Batista de Queiroz, 184, Jd. União, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS 

TERCEIROS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, para, no prazo 

legal, realizarem manifestação nos presentes autos, em razão da 

sentença proferida que segue abaixo transcrita. SENTENÇA: "(...) Trata-se 

de AÇÃO DE INTERDIÇÃO ajuizada por LUIZ LICERAS, devidamente 

qualificado (a) nos autos, alegando, em suma, que a MARIA DE FATIMA 

LICERAS, em decorrência de transtornos neurológicos, que impedem a 

interditanda de se locomover e de expressar livremente sua vontade de 

maneira lucida, o que lhe incapacita, portanto, para o exercício pleno dos 

atos da vida civil. Com a inicial vieram os documentos. Em decisão 

prolatada Id: 26404964 foi deferido o pedido antecipatório, nomeando-se 

como curador provisório o requerente. Designada audiência com o escopo 

de proceder à entrevista da interditanda, a solenidade ocorreu nesta 

oportunidade. Instado a manifestar o Ministério Público pugnou favorável à 

decretação da interditanda. É a suma do necessário. Decido. Apregoa o 

art. 371 do CPC que o juiz apreciará a prova constante dos autos, 

independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão 

as razões da formação de seu convencimento. Pois bem. Calcado em tal 

mandamento legal, afere-se pela inspeção pessoal, meio de prova 

legitimamente reconhecida nos arts. 481 a 484 do Novo Código de 

Processo Civil, que a interditanda é portadora de transtornos neurológicos, 

que impedem a interditanda de se locomover e de expressar livremente 

sua vontade de maneira lucida, o que, logicamente demanda de cuidados 

de outras pessoas para a realização das atividades mais comezinhas. A 

despeito de o rito especial previsto no Novo Código de Processo Civil nas 

ações de interdição estatuir a necessidade da nomeação de um perito 

médico para a elaboração de laudo tendente a espancar alguma dúvida 

existente acerca da incapacidade da interditanda, tal qual determina o art. 

753, “caput”, do referido Diploma Legal, o Juiz deve aplicar com o fito de 

atender ao fim social a que ela se ela se dirige e às exigências do bem 

comum. A experiência mostra que em casos análogos ao ora vergastado, 

no qual a patologia da interditanda mostra-se clarividente de modo a 

impedir em sua plenitude os exercícios dos atos da vida civil por parte da 

interditanda, a nomeação de um perito para a realização de um exame 

pericial, somente procrastinaria de maneira desnecessária o deslinde do 

processo, impingindo, por conseguinte, ainda mais sofrimento à parte que 

busca uma efetiva e célere prestação jurisdicional. Digo isso, porque em 

casos semelhantes em exames de tal natureza, a conclusão dos trabalhos 

estende-se por meses, ficando a parte na angústia por aguardar o 

resultado de um exame cujo resultado que apontará a incapacidade total 

da interditanda é perceptível até mesmo por quem não detenha de 

conhecimentos psiquiátricos-forenses. Desta maneira, insistir em 

obedecer cegamente os comandos legais seria negar à parte o direito 

suplicado ao Judiciário. Alio a tais argumentos, que em recente reforma 

constitucional empreendida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, foi 

acrescentado ao art. 5º da CF/88 o inciso LXXVIII, que assegura a todos a 

razoável duração do processo, seja no âmbito judicial ou administrativo. 

Com base em tais argumentos e constatada a patente incapacidade do (a) 

interditando (a) de exercer por si própria os atos da vida civil dispenso a 

nomeação da prova médico-pericial. Isto posto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido vertido na inicial, para o fim de: I) DECLARAR a interdição definitiva 

de MARIA DE FATIMA LICERAS, devidamente qualificada nos autos, em 

razão da sua incapacidade absoluta para o exercício dos atos da vida 

civil. II) NOMEAR como curador definitivo LUIZ LICERAS, também 

devidamente qualificado, que deverá firmar o competente compromisso 

perante este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias; III) DECLARAR encerrada a 

atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC. PUBLIQUE-SE, tanto na imprensa local, quanto no órgão oficial, por 

03 (três) oportunidades, dentro do intervalo de 10 (dez) dias, na forma 

dos art. 9.º, inciso III do Código Civil de 2002 e art. 755, §3°, do Novo 

Código de Processo Civil. PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, 

no sítio do tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça, pelo período de 6 (seis) 

meses, na forma do art. 753, §3° do NCPC. Sem condenação em custas ou 

honorários de advogado. Transitada em julgado a presente sentença, e na 

hipótese de nada mais ser requerido pelas partes, REMETAM-SE os autos 

à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Saem os 

presentes intimados. (...)" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

do término do prazo deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR, digitei. Pontes e Lacerda 

(MT), 17 de março de 2020. GEAN CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR Analista 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000751-84.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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KATIANE SPESSOTO MARTINEZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RILDO DE CARVALHO FABIANI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA GREGORIO GOMES OAB - MT24058/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000751-84.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

A. L. S. F. Réu (é, s): Rildo de Carvalho Fabiani Vistos. Considerando a 

Portaria-Conjunta de nº 247, de 16 de março de 2020, a qual suspendeu a 

realização de audiências no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso pelo período de 15 (quinze) dias, a solenidade anteriormente 

designada não poderá ser realizada. Assim sendo, REDESIGNO a referida 

solenidade para a data mais próxima disponível em pauta, qual seja, dia 13 

de maio de 2020, às 15h30min. INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 17 de 

março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001578-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ARAGAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS PEDRO GARCIA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JONY VIEIRA DIAS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001578-95.2019.8.11.0013. AUTOR 

(A): EDVALDO ARAGAO. RÉU: CARLOS PEDRO GARCIA DOS SANTOS. 

Vistos. Considerando o teor da Portaria-Conjunta de n.º 247, de 16 de 

março de 2020, que determinou a suspensão dos prazos processuais 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, a audiência anteriormente designada não 

poderá ser realizada. Assim sendo, REDESIGNO a referida solenidade 

para a data mais próxima disponível em pauta, qual seja, dia 5 de maio de 

2020, às 14h30min. INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000968-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINCERATO GONCALVES - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000968-64.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Prime Imóveis e Veículos EIRELI-ME Réu (é, s): Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso Vistos. Considerando a Portaria-Conjunta de nº 247, de 

16 de março de 2020, a qual suspendeu a realização de audiências no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso pelo período de 15 

(quinze) dias, a solenidade anteriormente designada não poderá ser 

realizada. Assim sendo, REDESIGNO a referida solenidade para a data 

mais próxima disponível em pauta, qual seja, dia 13 de maio de 2020, às 

14h30min. INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003007-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRITES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003007-34.2018.8.11.0013 AUTOR (A): 

ANTONIO BRITES DE ANDRADE. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Vistos. Primeiramente, PROCEDA-SE com a regularização 

dos registros e da autuação do feito, fazendo-se constar que se trata de 

cumprimento de sentença contra Fazenda Pública. Ademais, nos termos 

do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, INTIME-SE o Instituto 

Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito. Se não houver 

impugnação, seja pelo decurso do prazo “in albis”, seja pela concordância 

expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da Resolução nº 

405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do Presidente do e. 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, expedindo-se a requisição 

de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito, observando-se o cálculo 

apresentado ao ID nº. 25457810, independentemente de novo despacho. 

EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000803-46.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000803-46.2020.8.11.0013. AUTOR: 

PAULO LINO DA SILVA REU: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA Vistos. Preenchidos os requisitos legais (art. 319 e 320 do NCPC), 

RECEBO a petição inicial. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a 

juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Antes de 

prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 5 de maio de 2020, 

às 17h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão para 

homologação. Para tanto, CITE-SE e INTIME-SE o requerido para que 

compareça à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para ofertar impugnação no prazo 

legal. Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado do mérito. CUMPRA-SE, expedindo 
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o necessário. Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000157-36.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO ROCHA OAB - RO9067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000157-36.2020.8.11.0013 AUTOR (A): 

JURACY DE MATOS. RÉU: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos. 

INTIME-SE o autor, por intermédio de seu advogado e via DJE, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do petitório de ID n.º 

30193863, sob pena de o silêncio ser considerado como concordância 

tácita, o que acarretará na homologação do acordo, nos moldes do art. 

487, III, “b”, do NCPC. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 de março de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145815 Nr: 6060-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Manenti & Manenti Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI DURANTE, VIRGINIA SOETH DURANTE, 

Fernanda Soeth Durante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERLEY BECKER - 

OAB:19518

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

Após, INTIMEM-SE os devedores, por meio de seus advogados 

constituídos nos autos, via DJE, nos termos do art. 513, §2º, inciso I, do 

NCPC, a cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, 

se houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não 

ocorrendo pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução 

(art. 523, § 1º, do NCPC).

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, 

requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 151511 Nr: 8659-83.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE MARIA BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo “in albis”, seja 

pela concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado ao às fls. 112/113, 

independentemente de novo despacho.

Ademais, Atenda-se conforme requerido às fls. 108/110, expedindo 

OFÍCIO à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em 

Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido nos autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53567 Nr: 4795-18.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 EDITAL DE LEILÃO

PRAZO 20 DIAS

Primeiro Leilão: Dia 07/05/2020, às 13:00 horas. Segundo Leilão: Dia 

07/05/2020, às 16:00 horas.

Valor do Débito: 1.383.321,70 (Um milhão e trezentos e oitenta e tres mil e 

trezentos e vinte e um reais e setenta centavos)

Local onde se realizará: No seguinte endereço www.balbinoleiloes.com.br

Descrição do(s) Bem(ns): Quadra 129, localiada no núcleo urbano do 

Município de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, com área de 

5.161,02m² (cinco mil, cento e sessenta e um metros quadrados e dois 

centímetros quadrados), conforme especificações constantes do termo de 

penhora e depósito de fl. 184

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Município de Pontes e Lacerda, 

Estado de Mato Grosso

Valor Total da Avaliação: 4.841.807,60 (Quatro milhões e oitocentos e 

quarenta e um mil e oitocentos e sete reais e sessenta centavos)

Ônus, recurso ou causa pendente: Diversas penhoras conforme consta 

às fls. 385/388vº

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 
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presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020

Laudicéia Souza Braz Santos Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82481 Nr: 4759-68.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivalter Pedrosa-FIRMA, Edivalter Pedrosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO

PRAZO 20 DIAS

Primeiro Leilão: Dia 07/05/2020, às 13:00 horas. Segundo Leilão: Dia 

07/05/2020, às 13:00 horas.

Valor do Débito: 4.903,83 (Quatro mil e novecentos e tres reais e oitenta e 

tres centavos)

Local onde se realizará: No seguinte endereço www.balbinoleiloes.com.br

Descrição do(s) Bem(ns): Lote nº 12 da Quadra nº 162, localizado no 

núcleo urbano do Município de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, 

com área de 1.000m² (um mil metros quadrados), conforme 

especificações constantes do termo de penhora e depósito de fl. 91

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Município de Pontes e Lacerda, 

Estado de Mato Grosso

Valor Total da Avaliação: 716.025,01 (Setecentos e dezesseis mil e vinte e 

cinco reais e um centavo)

Ônus, recurso ou causa pendente: Hipoteca em favor do Banco Bradesco 

S/A; Penhora relativa aos autos 189-39.2012.8.11.0013, da Terceira Vara 

da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020

Laudicéia Souza Braz Santos Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92150 Nr: 3525-80.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Francisco de Castro, Eny Maria da Silva 

Nascimento, Maria Aparecida Lacerda Carvalho, Ilidia Menezes da Cunha, 

Francisca Valdeci Roberta Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial de fls 1.079/1.103, abro vista 

dos autos às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144238 Nr: 5358-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Oscar Lopes de Oliveira, CECÍLIA RAKEL BORGES DOS 

REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenivaldo Ferreira da Silva, Maria Ivete da 

Silva, Gilson Marcos Rodrigues, Juliana Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 

11.048-B, Waldeci Leles Martins - OAB:4840-B/MT, WANESSA 

MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Vistos.OSCAR LOPES DE OLIVEIRA e CECÍLIA RAKEL BORGES DOS 

REIS, devidamente qualificados nos autos, interpuseram o RECURSO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ref. 113, alegando a ocorrência de 

contradição na sentença proferida na ref. 139. Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o 

reexame do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um 

pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, 

afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, 

complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis 

os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios que 

caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), 

vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466)Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo dos embargantes centralizou-se na reavaliação da 

matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

contrariedade na sentença de ref. 139, entendendo que o pedido 

formulado deva ser imediatamente rechaçado.Por tais considerações, por 

não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do 

NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, uma vez que se mostram 

manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na 

íntegra a sentença lançada na ref. 139.DECLARO, outrossim, reaberto o 

prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do 

NCPC).INTIMEM-SE via DJE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53735 Nr: 5019-53.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdPC, Walter de Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12784 Nr: 2-32.1992.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4410/MT

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte executada sem que 

houvesse manifestação. Assim, intimo a parte exequente para requerer o 

que entender cabível, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36719 Nr: 4110-16.2006.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liomar Moreira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzelli 

- Procuradora Federal do INSS-MT. - OAB:1554077

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60231 Nr: 573-36.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amauri da Silva Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Faustino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executado, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

599,60, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 66. Este 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 459,43 para 

recolhimento da guia de custas e R4 140,16 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e 

taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número único do 

processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos 

com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. 

Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63337 Nr: 3677-36.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene Elias de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verde Transporte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Gomes de Almeida - 

OAB:5.985/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

1.302,53, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

147/150. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 977,16 

para recolhimento da guia de custas e R$ 325,37 para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar 

“custas e taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número 

único do processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os 

campos com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis 

(Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar 

guia”. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo 

geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64531 Nr: 573-02.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfeu Mussolino Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

562,52, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 146 e 

verso. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 

para recolhimento da guia de custas e R$ 149,12 para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar 

“custas e taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número 

único do processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os 

campos com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis 

(Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar 

guia”. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo 

geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80024 Nr: 2017-70.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Localiza Rastrabilidade e Certificação Animal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DA UNIÃO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Vignardi Correa - 

OAB:9484

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

1.097,48, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

136/138. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 548,74 

para recolhimento da guia de custas e R$ 548,74 para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar 
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“custas e taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número 

único do processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os 

campos com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis 

(Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar 

guia”. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo 

geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87928 Nr: 5646-18.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seila Maria Álvares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

562,52 a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 92 e 

verso. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 

para recolhimento da guia de custas e R$ 149,12 para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar 

“custas e taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número 

único do processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os 

campos com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis 

(Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar 

guia”. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo 

geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002161-80.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE VIEIRA MARIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDO FARIA MAIA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

(vinte) dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1002161-80.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ 5.988,00 ESPÉCIE: 

[Revisão]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: 

Nome: JOSIANE VIEIRA MARIM Endereço: Rua Dr. Zaneti Cardinal,, n 200,, 

Vila Dermat,, PONTES E LACERDA - MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: 

ZENILDO FARIA MAIA Endereço: Sítio Boas Águas c/ Quar.Baiano., N/, 

Centro, VALE DE SÃO DOMINGOS - MT - CEP: 78253-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem como proceder a 

sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que deferiu a liminar/antecipação da 

tutela, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste edital . RESUMO DA INICIAL: 

"(...) A representante dos menores, no ano de 2017, fez um acordo 

extrajudicial com o requerido, que foi posteriormente homologado pelo juiz, 

o qual o requerido ficou obrigado ao pagamento de alimentos aos 

requerentes no valor de 42,68% do salário mínimo vigente no país, o que 

equivale a R$ 425,94 (quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e 

quatro centavos) mensais, além de colaborar com 50% das despesas 

extraordinárias. O valor ao tempo que foi celebrado o acordo foi levada em 

consideração a situação de que o requerido se encontrava. Ocorre que 

desde a celebração do acordo a genitora teve de arcar com as despesas 

extraordinárias na sua integralidade, tendo em vista que ela não consegue 

localizar o paradeiro do requerido para que pague 50%, na forma 

acordada, não atendendo telefone e não se sabendo ao certo onde ele 

está. Sabe-se, por ouvir dizer, que o requerido passou a viajar para a 

Bolívia, deixando a genitora na responsabilidade de arcar com as 

despesas extraordinárias. Ainda, as despesas com os autores 

aumentaram demasiadamente, fazendo-se necessário o reajuste do valor 

mensal, bem como em face da total apatia do requerido para com os filhos, 

ao sumir da vida deles, deixando-os sem amparo psicológico, moral e 

material. O requerido possui condições de colaborar com valor maior para 

o sustento dos filhos, tendo em vista que, conforme Processo de nº 

1001415-52.2018.8.11.0013, está em trâmite pedido de partilha de bens, 

sendo que o requerido possui dois sítios de 13 e 10 alqueires e mais outro 

sítio de 42 alqueires, bem como possui um carro modelo F1000. Eis as 

razões fáticas. (...)" DESPACHO/DECISÃO: "(...) Vistos. DEFIRO o pedido 

formulado à Id. 28762842 e, para tanto, DETERMINO a citação do réu por 

edital com prazo de 20 (vinte) dias, para que, querendo, apresente a peça 

defensiva que entender cabível, fazendo-se consignar as advertências 

legais. Decorrido o prazo do edital e não havendo resposta do executado, 

o que deverá ser certificado oportunamente, em atenção ao que dispõe o 

art. 72, II, do NCPC, NOMEIO desde já a Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, por meio de seus representantes que militam nesta comarca, 

para oficiar no feito como curador à lide. Por consequência, após o 

cumprimento de todas as deliberações constantes deste decisório, DÊ-SE 

VISTA dos autos à referida instituição, a fim de que requeira e apresente o 

que entender cabível. Ao final, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos 

para análise e deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. (...)" E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GEAN CARLOS 

BALDUINO JUNIOR, digitei. Pontes e Lacerda (MT), 17 de março de 2020. 

GEAN CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR Analista Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002949-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. PAIXAO & CIA. LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1002949-31.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 45.028,45 ESPÉCIE: 

[REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Endereço: AV 

MARECHAL RONDON, 522, PREFEITURA, CENTRO, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: A. R. PAIXAO & CIA. LTDA. - ME 

Endereço: AVENIDA AYRTON SENNA, 685, SÃO JOSÉ, PONTES E 
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LACERDA - MT - CEP: FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da 

Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os encargos 

indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas 

judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não ocorrendo 

pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de Justiça 

proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU ARRESTAR 

os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a garantia da 

execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, devendo constar 

do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. INTIMAR da penhora 

a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens imóveis, deverá o Sr. 

Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), se casado for, dando 

ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o oferecimento de embargos, 

contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. INTIMAR o Oficial do 

Registro de Imóveis competente para que proceda ao registro (art. 7º, IV e 

art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em veículo deverá intimar o 

órgão competente, valendo este como mandado de registro, a quem os 

destinatários deverão das cumprimento independentemente do pagamento 

de custas ou emolumentos (art. 7º, IV da Lei 6.830/80). Recaindo a 

penhora sob ações, debêntures, ou qualquer outro tipo de crédito ou 

direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa de valores, a 

sociedade comercial ou junta comercial para o devido registro. RESUMO 

DA INICIAL: "(...) Nestas condições, requer à Vossa Excelência, nos 

termos do artigo 8º da Lei nº 6.830, de 22 de agosto de 1980, a citação do 

Executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, acrescida de 

juros de mora, multa e demais encargo(s) no(s) Título(s) Executivo(s) 

representado(s) pela(s) CDA(s) referida(s), ou nomear bens à penhora, 

com observância ao disposto no art. 9º, seus incisos e parágrafos da 

supracitada Lei nº 6830/80, sob pena de, não o fazendo, proceder-se à 

penhora ou arresto, com o respectivo registro, de tantos de seus bens 

quantos bastarem para garantir a execução, no termos dos artigos 10 e 

11, e demais cominações previstas no mencionado diploma Legal. A 

presente ação segue os termos do artigo 174 do CTN: A ação para 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Requer ainda à V.Exa., que sejam 

conferidas ao Sr. Oficial de Justiça as prerrogativas do §2º do art. 212 do 

CPC, bem como, se for o caso, a intimação do conjugue do Executado, nos 

termos do §2º do artigo 12 da Lei 6.830/80, obedecidas as formalidades 

do artigo 7º, inciso IV, concomitante com artigo 14 da mesma Lei. Isto 

posto, requer-se a condenação do Executado em custas processuais, 

bem como, honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) para o 

caso de pronto pagamento e 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, para os casos em que não ocorrer pronto pagamento, e em 

havendo embargos, que se os julguem improcedentes, condenando o 

executado ao pagamento do valor principal com os acréscimos legais, 

custas processuais, ônus da sucumbência e demais cominações legais 

pertinentes. (...)" DECISÃO: "(...) Vistos. INDEFIRO o pedido de Id: 

25169474, uma vez que não exauriu todos os meios de citação do 

executado. Ademais, DETERMINO a busca de endereço do(s) 

executado(s) junto ao Sistema Infojud. Na hipótese de localização de 

endereços diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE o executado, na 

forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 6.830/80. Cumprida todas as 

determinações supra e não havendo resposta acerca de novos 

endereços, CITE-SE a parte executada por edital na forma do art. 8º, 

inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o prazo de citação por edital, 

“in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 72, 

inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após a 

manifestação, dar-se-á vista ao exequente para requerer o que entender 

de direito, vindo-me, a seguir, os autos conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. (...)" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Em caso de 

nomeação de bens à penhora, deverá a parte devedora observar as 

disposições do art. 835 do Código de Processo Civil, bem como apresentar 

documento comprobatório de propriedade e inexistência de ônus, 

indicando o valor dos bens. 2. Deverá, ainda, a parte devedora, 

comparecer em cartório para assinar o termo de penhora e depósito, 

acompanhada de seu cônjuge, em se tratando de bem imóvel, no prazo de 

03 (três) dias, a contar da sua intimação da aceitação dos bens pela parte 

credora, sob pena de a nomeação ser declarada ineficaz e de a penhora 

se efetuar por Oficial de Justiça. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR, digitei. Pontes e Lacerda 

(MT), 17 de março de 2020. GEAN CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR Analista 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002916-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS NOVAIS FERREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1002916-41.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 1.551,56 ESPÉCIE: 

[REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Endereço: AV 

MARECHAL RONDON, 522, PREFEITURA, CENTRO, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: MARCOS NOVAIS FERREIRA Endereço: 

RUA MARIO PIMENTA, 187, Lote 08, da Quadra 028, RESIDENCIAL VERA, 

PONTES E LACERDA - MT - CEP: FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 

8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: "(...) Nestas condições, requer à Vossa 
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Excelência, nos termos do artigo 8º da Lei nº 6.830, de 22 de agosto de 

1980, a citação do Executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida, acrescida de juros de mora, multa e demais encargo(s) no(s) 

Título(s) Executivo(s) representado(s) pela(s) CDA(s) referida(s), ou 

nomear bens à penhora, com observância ao disposto no art. 9º, seus 

incisos e parágrafos, sob pena de, não o fazendo, proceder-se à penhora 

ou arresto, com o respectivo registro, de tantos de seus bens quantos 

bastarem para garantir a execução, no termos dos artigos 10 e 11, e 

demais cominações previstas no mencionado diploma Legal. A presente 

ação segue os termos do artigo 174 do CTN: A ação para cobrança do 

crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Requer ainda à V.Exa., que sejam conferidas ao Sr. 

Oficial de Justiça as prerrogativas do §2º do art. 212 do CPC, bem como, 

se for o caso, a intimação do conjugue do Executado, nos termos do §2º 

do artigo 12 da Lei 6.830/80, obedecidas as formalidades do artigo 7º, 

inciso IV, concomitante com artigo 14 da mesma Lei. Isto posto, requer-se 

a condenação do Executado em custas processuais, bem como, 

honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) para o caso de 

pronto pagamento e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, 

para os casos em que não ocorrer pronto pagamento e, em havendo 

embargos, que os julguem improcedentes, condenando o executado ao 

pagamento do valor principal com os acréscimos legais, custas 

processuais, ônus de sucumbência e demais cominações legais 

pertinentes. (...)" DECISÃO: "(...) Vistos. CITE-SE o executado por edital 

conforme já determinado em ID n.º 25634064. CUMPRA-SE. (...)" 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Em caso de nomeação de bens à penhora, 

deverá a parte devedora observar as disposições do art. 835 do Código 

de Processo Civil, bem como apresentar documento comprobatório de 

propriedade e inexistência de ônus, indicando o valor dos bens. 2. Deverá, 

ainda, a parte devedora, comparecer em cartório para assinar o termo de 

penhora e depósito, acompanhada de seu cônjuge, em se tratando de bem 

imóvel, no prazo de 03 (três) dias, a contar da sua intimação da aceitação 

dos bens pela parte credora, sob pena de a nomeação ser declarada 

ineficaz e de a penhora se efetuar por Oficial de Justiça. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR, digitei. Pontes e Lacerda (MT), 17 de março de 2020. GEAN 

CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR Analista Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002999-57.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO PINTO DE SOUZA - ME - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1002999-57.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 1.112,14 ESPÉCIE: 

[REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Endereço: AV 

MARECHAL RONDON, 522, PREFEITURA, CENTRO, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: GERALDO PINTO DE SOUZA - ME - ME 

Endereço: AV FILINTO MULLER, 1629, CEP 78.110-300, CENTRO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 

8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: "(...) Nestas condições, requer à Vossa 

Excelência, nos termos do artigo 8º da Lei nº 6.830, de 22 de agosto de 

1980, a citação do Executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida, acrescida de juros de mora, multa e demais encargo(s) no(s) 

Título(s) Executivo(s) representado(s) pela(s) CDA(s) referida(s), ou 

nomear bens à penhora, com observância ao disposto no art. 9º, seus 

incisos e parágrafos da supracitada Lei nº 6830/80, sob pena de, não o 

fazendo, proceder-se à penhora ou arresto, com o respectivo registro, de 

tantos de seus bens quantos bastarem para garantir a execução, no 

termos dos artigos 10 e 11, e demais cominações previstas no 

mencionado diploma Legal. A presente ação segue os termos do artigo 

174 do CTN: A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 05 

(cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva. Requer 

ainda à V.Exa., que sejam conferidas ao Sr. Oficial de Justiça as 

prerrogativas do §2º do art. 212 do CPC, bem como, se for o caso, a 

intimação do conjugue do Executado, nos termos do §2º do artigo 12 da 

Lei 6.830/80, obedecidas as formalidades do artigo 7º, inciso IV, 

concomitante com artigo 14 da mesma Lei. Isto posto, requer-se a 

condenação do Executado em custas processuais, bem como, honorários 

advocatícios à base de 10% (dez por cento) para o caso de pronto 

pagamento e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, para os 

casos em que não ocorrer pronto pagamento, e em havendo embargos, 

que se os julguem improcedentes, condenando o executado ao pagamento 

do valor principal com os acréscimos legais, custas processuais, ônus da 

sucumbência e demais cominações legais pertinentes. (...)" DECISÃO: "(...) 

Vistos. CITE-SE o executado por edital conforme já determinado em ID n.º 

25627044. CUMPRA-SE. (...)" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Em caso de 

nomeação de bens à penhora, deverá a parte devedora observar as 

disposições do art. 835 do Código de Processo Civil, bem como apresentar 

documento comprobatório de propriedade e inexistência de ônus, 

indicando o valor dos bens. 2. Deverá, ainda, a parte devedora, 

comparecer em cartório para assinar o termo de penhora e depósito, 

acompanhada de seu cônjuge, em se tratando de bem imóvel, no prazo de 

03 (três) dias, a contar da sua intimação da aceitação dos bens pela parte 

credora, sob pena de a nomeação ser declarada ineficaz e de a penhora 

se efetuar por Oficial de Justiça. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR, digitei. Pontes e Lacerda 

(MT), 17 de março de 2020. GEAN CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR Analista 
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Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003286-83.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTIC VENEER DO BRASIL S A INDUSTRIA DE MADEIRAS 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1003286-83.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ 4.561,42 ESPÉCIE: 

[REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Endereço: AV 

MARECHAL RONDON, 522, PREFEITURA, CENTRO, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: ATLANTIC VENEER DO BRASIL S A 

INDUSTRIA DE MADEIRAS Endereço: ROD BR 101 NORTE, KM 264, 

LARANJEIRAS, SERRA - ES - CEP: 29176-798 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) 

dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: "(...) Nestas condições, requer à Vossa 

Excelência, nos termos do artigo 8º da Lei nº 6.830, de 22 de agosto de 

1980, a citação do Executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida, acrescida de juros de mora, multa e demais encargo(s) no(s) 

Título(s) Executivo(s) representado(s) pela(s) CDA(s) referida(s), ou 

nomear bens à penhora, com observância ao disposto no art. 9º, seus 

incisos e parágrafos, sob pena de, não o fazendo, proceder-se à penhora 

ou arresto, com o respectivo registro, de tantos de seus bens quantos 

bastarem para garantir a execução, no termos dos artigos 10 e 11, e 

demais cominações previstas no mencionado diploma Legal. A presente 

ação segue os termos do artigo 174 do CTN: A ação para cobrança do 

crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Requer ainda à V.Exa., que sejam conferidas ao Sr. 

Oficial de Justiça as prerrogativas do §2º do art. 212 do CPC, bem como, 

se for o caso, a intimação do conjugue do Executado, nos termos do §2º 

do artigo 12 da Lei 6.830/80, obedecidas as formalidades do artigo 7º, 

inciso IV, concomitante com artigo 14 da mesma Lei. Isto posto, requer-se 

a condenação do Executado em custas processuais, bem como, 

honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) para o caso de 

pronto pagamento e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, 

para os casos em que não ocorrer pronto pagamento e, em havendo 

embargos, que os julguem improcedentes, condenando o executado ao 

pagamento do valor principal com os acréscimos legais, custas 

processuais, ônus de sucumbência e demais cominações legais 

pertinentes. (...)" DECISÃO: "(...) Vistos. INDEFIRO o pedido de ID n.º 

29761542, uma vez que não exauriu todos os meios de citação do 

executado. Ademais, DETERMINO a busca de endereço do executado 

junto ao Infojud. Na hipótese de localização de endereços diversos 

daqueles já diligenciados, CITE-SE o executado, na forma do art. 8°, inciso 

I, da Lei n° 6.830/80. Cumprida todas as determinações supra e não 

havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a parte 

executada por edital na forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80 (Lei 

de Execução Fiscal). Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, 

CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após a manifestação, 

dar-se-á vista ao exequente para requerer o que entender de direito, 

vindo-me, a seguir, os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. (...)" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Em caso de nomeação de 

bens à penhora, deverá a parte devedora observar as disposições do art. 

835 do Código de Processo Civil, bem como apresentar documento 

comprobatório de propriedade e inexistência de ônus, indicando o valor 

dos bens. 2. Deverá, ainda, a parte devedora, comparecer em cartório 

para assinar o termo de penhora e depósito, acompanhada de seu 

cônjuge, em se tratando de bem imóvel, no prazo de 03 (três) dias, a 

contar da sua intimação da aceitação dos bens pela parte credora, sob 

pena de a nomeação ser declarada ineficaz e de a penhora se efetuar por 

Oficial de Justiça. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR, digitei. Pontes e Lacerda (MT), 17 de 

março de 2020. GEAN CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR Analista Judiciário(a) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1004158-98.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEFESON ALVES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1004158-98.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ 2.766,35 ESPÉCIE: 

[REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Endereço: AV 

MARECHAL RONDON, 522, PREFEITURA, CENTRO, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: DIEFESON ALVES DA SILVA - ME 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 4171, CASTELO, 

BELO HORIZONTE - MG - CEP: 31330-430 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) 

dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: "(...) Nestas condições, requer à Vossa 

Excelência, nos termos do artigo 8º da Lei nº 6.830, de 22 de agosto de 

1980, a citação do Executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida, acrescida de juros de mora, multa e demais encargo(s) no(s) 

Título(s) Executivo(s) representado(s) pela(s) CDA(s) referida(s), ou 

nomear bens à penhora, com observância ao disposto no art. 9º, seus 

incisos e parágrafos, sob pena de, não o fazendo, proceder-se à penhora 

ou arresto, com o respectivo registro, de tantos de seus bens quantos 

bastarem para garantir a execução, no termos dos artigos 10 e 11, e 

demais cominações previstas no mencionado diploma Legal. A presente 

ação segue os termos do artigo 174 do CTN: A ação para cobrança do 

crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Requer ainda à V.Exa., que sejam conferidas ao Sr. 

Oficial de Justiça as prerrogativas do §2º do art. 212 do CPC, bem como, 

se for o caso, a intimação do conjugue do Executado, nos termos do §2º 

do artigo 12 da Lei 6.830/80, obedecidas as formalidades do artigo 7º, 

inciso IV, concomitante com artigo 14 da mesma Lei. Isto posto, requer-se 

a condenação do Executado em custas processuais, bem como, 

honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) para o caso de 

pronto pagamento e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, 

para os casos em que não ocorrer pronto pagamento e, em havendo 

embargos, que os julguem improcedentes, condenando o executado ao 

pagamento do valor principal com os acréscimos legais, custas 

processuais, ônus de sucumbência e demais cominações legais 

pertinentes. (...)" DECISÃO: "(...) Vistos. INDEFIRO o pedido de ID n.º 

30035329, uma vez que não exauriu todos os meios de citação do 

executado. Ademais, DETERMINO a busca de endereço do executado 

junto ao Infojud. Na hipótese de localização de endereços diversos 

daqueles já diligenciados, CITE-SE o executado, na forma do art. 8°, inciso 

I, da Lei n° 6.830/80. Cumprida todas as determinações supra e não 

havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a parte 

executada por edital na forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80 (Lei 

de Execução Fiscal). Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, 

CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após a manifestação, 

dar-se-á vista ao exequente para requerer o que entender de direito, 

vindo-me, a seguir, os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. (...)" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Em caso de nomeação de 

bens à penhora, deverá a parte devedora observar as disposições do art. 

835 do Código de Processo Civil, bem como apresentar documento 

comprobatório de propriedade e inexistência de ônus, indicando o valor 

dos bens. 2. Deverá, ainda, a parte devedora, comparecer em cartório 

para assinar o termo de penhora e depósito, acompanhada de seu 

cônjuge, em se tratando de bem imóvel, no prazo de 03 (três) dias, a 

contar da sua intimação da aceitação dos bens pela parte credora, sob 

pena de a nomeação ser declarada ineficaz e de a penhora se efetuar por 

Oficial de Justiça. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR, digitei. Pontes e Lacerda (MT), 17 de 

março de 2020. GEAN CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR Analista Judiciário(a) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004271-52.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSOEL C PINHEIRO - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1004271-52.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ 746,55 ESPÉCIE: 

[REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Endereço: AV 

MARECHAL RONDON, 522, PREFEITURA, CENTRO, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: JOSOEL C PINHEIRO - ME Endereço: Rua 

Angelo Gajardoni, 08, Flor da Serra, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), 

pague a dívida com juros, multa de mora e os encargos indicados na 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garanta 

a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não ocorrendo pagamento, nem a 

garantia da execução, deverá o Oficial de Justiça proceder aos seguintes 

atos executórios: 1. PENHORAR OU ARRESTAR os bens do(a) 

executado(a), tantos quantos bastem para a garantia da execução, na 
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forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, devendo constar do auto 

também a avaliação dos bens penhorados. 2. INTIMAR da penhora a parte 

devedora e recaindo a penhora sobre bens imóveis, deverá o Sr. Oficial 

de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), se casado for, dando 

ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o oferecimento de embargos, 

contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. INTIMAR o Oficial do 

Registro de Imóveis competente para que proceda ao registro (art. 7º, IV e 

art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em veículo deverá intimar o 

órgão competente, valendo este como mandado de registro, a quem os 

destinatários deverão das cumprimento independentemente do pagamento 

de custas ou emolumentos (art. 7º, IV da Lei 6.830/80). Recaindo a 

penhora sob ações, debêntures, ou qualquer outro tipo de crédito ou 

direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa de valores, a 

sociedade comercial ou junta comercial para o devido registro. RESUMO 

DA INICIAL: "(...) Nestas condições, requer à Vossa Excelência, nos 

termos do artigo 8º da Lei nº 6.830, de 22 de agosto de 1980, a citação do 

Executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, acrescida de 

juros de mora, multa e demais encargo(s) no(s) Título(s) Executivo(s) 

representado(s) pela(s) CDA(s) referida(s), ou nomear bens à penhora, 

com observância ao disposto no art. 9º, seus incisos e parágrafos, sob 

pena de, não o fazendo, proceder-se à penhora ou arresto, com o 

respectivo registro, de tantos de seus bens quantos bastarem para 

garantir a execução, no termos dos artigos 10 e 11, e demais cominações 

previstas no mencionado diploma Legal. A presente ação segue os termos 

do artigo 174 do CTN: A ação para cobrança do crédito tributário 

prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Requer ainda à V.Exa., que sejam conferidas ao Sr. Oficial de 

Justiça as prerrogativas do §2º do art. 212 do CPC, bem como, se for o 

caso, a intimação do conjugue do Executado, nos termos do §2º do artigo 

12 da Lei 6.830/80, obedecidas as formalidades do artigo 7º, inciso IV, 

concomitante com artigo 14 da mesma Lei. Isto posto, requer-se a 

condenação do Executado em custas processuais, bem como, honorários 

advocatícios à base de 10% (dez por cento) para o caso de pronto 

pagamento e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, para os 

casos em que não ocorrer pronto pagamento e, em havendo embargos, 

que os julguem improcedentes, condenando o executado ao pagamento do 

valor principal com os acréscimos legais, custas processuais, ônus de 

sucumbência e demais cominações legais pertinentes. (...)" DECISÃO: "(...) 

Vistos. INDEFIRO o pedido de ID n.º 30021364, uma vez que não exauriu 

todos os meios de citação do executado. Ademais, DETERMINO a busca 

de endereço do executado junto ao Infojud. Na hipótese de localização de 

endereços diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE o executado, na 

forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 6.830/80. Cumprida todas as 

determinações supra e não havendo resposta acerca de novos 

endereços, CITE-SE a parte executada por edital na forma do art. 8º, 

inciso IV, da Lei n° 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal). Caso decorra o 

prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO 

como curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. (...)" ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Em caso de nomeação de bens à penhora, deverá a parte 

devedora observar as disposições do art. 835 do Código de Processo 

Civil, bem como apresentar documento comprobatório de propriedade e 

inexistência de ônus, indicando o valor dos bens. 2. Deverá, ainda, a parte 

devedora, comparecer em cartório para assinar o termo de penhora e 

depósito, acompanhada de seu cônjuge, em se tratando de bem imóvel, no 

prazo de 03 (três) dias, a contar da sua intimação da aceitação dos bens 

pela parte credora, sob pena de a nomeação ser declarada ineficaz e de a 

penhora se efetuar por Oficial de Justiça. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR, digitei. 

Pontes e Lacerda (MT), 17 de março de 2020. GEAN CARLOS BALDUÍNO 

JÚNIOR Analista Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002988-28.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR DOMINGOS 70053936191 (EXECUTADO)

FABIO JUNIOR DOMINGOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1002988-28.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 814,58 ESPÉCIE: 

[REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Endereço: AV 

MARECHAL RONDON, 522, PREFEITURA, CENTRO, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: FABIO JUNIOR DOMINGOS 

70053936191 Endereço: AVENIDA MARECHAL RONDON, 1097, CENTRO, 

PONTES E LACERDA - MT - CEP: Nome: FABIO JUNIOR DOMINGOS 

Endereço: AVENIDA MARECHAL RONDON, 1097, CENTRO, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da 

Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os encargos 

indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas 

judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não ocorrendo 

pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de Justiça 

proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU ARRESTAR 

os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a garantia da 

execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, devendo constar 

do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. INTIMAR da penhora 

a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens imóveis, deverá o Sr. 

Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), se casado for, dando 

ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o oferecimento de embargos, 

contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. INTIMAR o Oficial do 

Registro de Imóveis competente para que proceda ao registro (art. 7º, IV e 

art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em veículo deverá intimar o 

órgão competente, valendo este como mandado de registro, a quem os 

destinatários deverão das cumprimento independentemente do pagamento 

de custas ou emolumentos (art. 7º, IV da Lei 6.830/80). Recaindo a 

penhora sob ações, debêntures, ou qualquer outro tipo de crédito ou 

direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa de valores, a 

sociedade comercial ou junta comercial para o devido registro. RESUMO 

DA INICIAL: "(...) Nestas condições, requer à Vossa Excelência, nos 

termos do artigo 8º da Lei nº 6.830, de 22 de agosto de 1980, a citação do 

Executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, acrescida de 

juros de mora, multa e demais encargo(s) no(s) Título(s) Executivo(s) 

representado(s) pela(s) CDA(s) referida(s), ou nomear bens à penhora, 

com observância ao disposto no art. 9º, seus incisos e parágrafos da 

supracitada Lei nº 6830/80, sob pena de, não o fazendo, proceder-se à 

penhora ou arresto, com o respectivo registro, de tantos de seus bens 

quantos bastarem para garantir a execução, no termos dos artigos 10 e 
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11, e demais cominações previstas no mencionado diploma Legal. A 

presente ação segue os termos do artigo 174 do CTN: A ação para 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Requer ainda à V.Exa., que sejam 

conferidas ao Sr. Oficial de Justiça as prerrogativas do §2º do art. 212 do 

CPC, bem como, se for o caso, a intimação do conjugue do Executado, nos 

termos do §2º do artigo 12 da Lei 6.830/80, obedecidas as formalidades 

do artigo 7º, inciso IV, concomitante com artigo 14 da mesma Lei. Isto 

posto, requer-se a condenação do Executado em custas processuais, 

bem como, honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) para o 

caso de pronto pagamento e 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, para os casos em que não ocorrer pronto pagamento, e em 

havendo embargos, que se os julguem improcedentes, condenando o 

executado ao pagamento do valor principal com os acréscimos legais, 

custas processuais, ônus da sucumbência e demais cominações legais 

pertinentes. (...)" DECISÃO: "(...) Vistos. CITE-SE o executado por edital, 

conforme já determinado em ID n.º 25630827. Às providências. (...)" 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Em caso de nomeação de bens à penhora, 

deverá a parte devedora observar as disposições do art. 835 do Código 

de Processo Civil, bem como apresentar documento comprobatório de 

propriedade e inexistência de ônus, indicando o valor dos bens. 2. Deverá, 

ainda, a parte devedora, comparecer em cartório para assinar o termo de 

penhora e depósito, acompanhada de seu cônjuge, em se tratando de bem 

imóvel, no prazo de 03 (três) dias, a contar da sua intimação da aceitação 

dos bens pela parte credora, sob pena de a nomeação ser declarada 

ineficaz e de a penhora se efetuar por Oficial de Justiça. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR, digitei. Pontes e Lacerda (MT), 17 de março de 2020. GEAN 

CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR Analista Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003607-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILA CAMPOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1003607-55.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 260,31 ESPÉCIE: 

[REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Endereço: AV 

MARECHAL RONDON, 522, PREFEITURA, CENTRO, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: LUCILA CAMPOS Endereço: AVENIDA 

GAIVOTA, 123, Lote 12, da Quadra 035, MORADA DA SERRA, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da 

Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os encargos 

indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas 

judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não ocorrendo 

pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de Justiça 

proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU ARRESTAR 

os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a garantia da 

execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, devendo constar 

do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. INTIMAR da penhora 

a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens imóveis, deverá o Sr. 

Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), se casado for, dando 

ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o oferecimento de embargos, 

contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. INTIMAR o Oficial do 

Registro de Imóveis competente para que proceda ao registro (art. 7º, IV e 

art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em veículo deverá intimar o 

órgão competente, valendo este como mandado de registro, a quem os 

destinatários deverão das cumprimento independentemente do pagamento 

de custas ou emolumentos (art. 7º, IV da Lei 6.830/80). Recaindo a 

penhora sob ações, debêntures, ou qualquer outro tipo de crédito ou 

direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa de valores, a 

sociedade comercial ou junta comercial para o devido registro. RESUMO 

DA INICIAL: "(...) Nestas condições, requer à Vossa Excelência, nos 

termos do artigo 8º da Lei nº 6.830, de 22 de agosto de 1980, a citação do 

Executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, acrescida de 

juros de mora, multa e demais encargo(s) no(s) Título(s) Executivo(s) 

representado(s) pela(s) CDA(s) referida(s), ou nomear bens à penhora, 

com observância ao disposto no art. 9º, seus incisos e parágrafos, sob 

pena de, não o fazendo, proceder-se à penhora ou arresto, com o 

respectivo registro, de tantos de seus bens quantos bastarem para 

garantir a execução, no termos dos artigos 10 e 11, e demais cominações 

previstas no mencionado diploma Legal. A presente ação segue os termos 

do artigo 174 do CTN: A ação para cobrança do crédito tributário 

prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Requer ainda à V.Exa., que sejam conferidas ao Sr. Oficial de 

Justiça as prerrogativas do §2º do art. 212 do CPC, bem como, se for o 

caso, a intimação do conjugue do Executado, nos termos do §2º do artigo 

12 da Lei 6.830/80, obedecidas as formalidades do artigo 7º, inciso IV, 

concomitante com artigo 14 da mesma Lei. Isto posto, requer-se a 

condenação do Executado em custas processuais, bem como, honorários 

advocatícios à base de 10% (dez por cento) para o caso de pronto 

pagamento e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, para os 

casos em que não ocorrer pronto pagamento e, em havendo embargos, 

que os julguem improcedentes, condenando o executado ao pagamento do 

valor principal com os acréscimos legais, custas processuais, ônus de 

sucumbência e demais cominações legais pertinentes. (...)" DECISÃO: "(...) 

Vistos. CITE-SE a executada por edital, conforme já determinado em ID n.º 

27328218. Às providências. (...)" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Em caso 

de nomeação de bens à penhora, deverá a parte devedora observar as 

disposições do art. 835 do Código de Processo Civil, bem como apresentar 

documento comprobatório de propriedade e inexistência de ônus, 

indicando o valor dos bens. 2. Deverá, ainda, a parte devedora, 

comparecer em cartório para assinar o termo de penhora e depósito, 

acompanhada de seu cônjuge, em se tratando de bem imóvel, no prazo de 

03 (três) dias, a contar da sua intimação da aceitação dos bens pela parte 

credora, sob pena de a nomeação ser declarada ineficaz e de a penhora 

se efetuar por Oficial de Justiça. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR, digitei. Pontes e Lacerda 

(MT), 17 de março de 2020. GEAN CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR Analista 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002991-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORIZA VIEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1002991-80.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 978,98 ESPÉCIE: 

[REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Endereço: AV 

MARECHAL RONDON, 522, PREFEITURA, CENTRO, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: FLORIZA VIEIRA DE LIMA Endereço: 

RUA GOIAS, 1802, JARDIM OLMEZIRA, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), 

pague a dívida com juros, multa de mora e os encargos indicados na 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garanta 

a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não ocorrendo pagamento, nem a 

garantia da execução, deverá o Oficial de Justiça proceder aos seguintes 

atos executórios: 1. PENHORAR OU ARRESTAR os bens do(a) 

executado(a), tantos quantos bastem para a garantia da execução, na 

forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, devendo constar do auto 

também a avaliação dos bens penhorados. 2. INTIMAR da penhora a parte 

devedora e recaindo a penhora sobre bens imóveis, deverá o Sr. Oficial 

de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), se casado for, dando 

ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o oferecimento de embargos, 

contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. INTIMAR o Oficial do 

Registro de Imóveis competente para que proceda ao registro (art. 7º, IV e 

art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em veículo deverá intimar o 

órgão competente, valendo este como mandado de registro, a quem os 

destinatários deverão das cumprimento independentemente do pagamento 

de custas ou emolumentos (art. 7º, IV da Lei 6.830/80). Recaindo a 

penhora sob ações, debêntures, ou qualquer outro tipo de crédito ou 

direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa de valores, a 

sociedade comercial ou junta comercial para o devido registro. RESUMO 

DA INICIAL: "(...) Nestas condições, requer à Vossa Excelência, nos 

termos do artigo 8º da Lei nº 6.830, de 22 de agosto de 1980, a citação do 

Executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, acrescida de 

juros de mora, multa e demais encargo(s) no(s) Título(s) Executivo(s) 

representado(s) pela(s) CDA(s) referida(s), ou nomear bens à penhora, 

com observância ao disposto no art. 9º, seus incisos e parágrafos da 

supracitada Lei nº 6830/80, sob pena de, não o fazendo, proceder-se à 

penhora ou arresto, com o respectivo registro, de tantos de seus bens 

quantos bastarem para garantir a execução, no termos dos artigos 10 e 

11, e demais cominações previstas no mencionado diploma Legal. A 

presente ação segue os termos do artigo 174 do CTN: A ação para 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Requer ainda à V.Exa., que sejam 

conferidas ao Sr. Oficial de Justiça as prerrogativas do §2º do art. 212 do 

CPC, bem como, se for o caso, a intimação do conjugue do Executado, nos 

termos do §2º do artigo 12 da Lei 6.830/80, obedecidas as formalidades 

do artigo 7º, inciso IV, concomitante com artigo 14 da mesma Lei. Isto 

posto, requer-se a condenação do Executado em custas processuais, 

bem como, honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) para o 

caso de pronto pagamento e 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, para os casos em que não ocorrer pronto pagamento, e em 

havendo embargos, que se os julguem improcedentes, condenando o 

executado ao pagamento do valor principal com os acréscimos legais, 

custas processuais, ônus da sucumbência e demais cominações legais 

pertinentes. (...)" DECISÃO: "(...) Vistos. CITE-SE a executada por edital, 

conforme já determinado em ID n.º 24778241. Às providências. (...)" 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Em caso de nomeação de bens à penhora, 

deverá a parte devedora observar as disposições do art. 835 do Código 

de Processo Civil, bem como apresentar documento comprobatório de 

propriedade e inexistência de ônus, indicando o valor dos bens. 2. Deverá, 

ainda, a parte devedora, comparecer em cartório para assinar o termo de 

penhora e depósito, acompanhada de seu cônjuge, em se tratando de bem 

imóvel, no prazo de 03 (três) dias, a contar da sua intimação da aceitação 

dos bens pela parte credora, sob pena de a nomeação ser declarada 

ineficaz e de a penhora se efetuar por Oficial de Justiça. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR, digitei. Pontes e Lacerda (MT), 17 de março de 2020. GEAN 

CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR Analista Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003699-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANA DE OLIVEIRA MARINS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1003699-33.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 531,29 ESPÉCIE: 

[REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Endereço: AV 

MARECHAL RONDON, 522, PREFEITURA, CENTRO, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: REGIANA DE OLIVEIRA MARINS 

Endereço: RUA PROF. SHIRLEY MASCHIO, 149, Lote 05, da Quadra 004, 

JARDIM UNIÃO, PONTES E LACERDA - MT - CEP: FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) 

dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 
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ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: "(...) Nestas condições, requer à Vossa 

Excelência, nos termos do artigo 8º da Lei nº 6.830, de 22 de agosto de 

1980, a citação do Executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida, acrescida de juros de mora, multa e demais encargo(s) no(s) 

Título(s) Executivo(s) representado(s) pela(s) CDA(s) referida(s), ou 

nomear bens à penhora, com observância ao disposto no art. 9º, seus 

incisos e parágrafos, sob pena de, não o fazendo, proceder-se à penhora 

ou arresto, com o respectivo registro, de tantos de seus bens quantos 

bastarem para garantir a execução, no termos dos artigos 10 e 11, e 

demais cominações previstas no mencionado diploma Legal. A presente 

ação segue os termos do artigo 174 do CTN: A ação para cobrança do 

crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Requer ainda à V.Exa., que sejam conferidas ao Sr. 

Oficial de Justiça as prerrogativas do §2º do art. 212 do CPC, bem como, 

se for o caso, a intimação do conjugue do Executado, nos termos do §2º 

do artigo 12 da Lei 6.830/80, obedecidas as formalidades do artigo 7º, 

inciso IV, concomitante com artigo 14 da mesma Lei. Isto posto, requer-se 

a condenação do Executado em custas processuais, bem como, 

honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) para o caso de 

pronto pagamento e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, 

para os casos em que não ocorrer pronto pagamento e, em havendo 

embargos, que os julguem improcedentes, condenando o executado ao 

pagamento do valor principal com os acréscimos legais, custas 

processuais, ônus de sucumbência e demais cominações legais 

pertinentes. (...)" DECISÃO: "(...) Vistos. CITE-SE a executada por edital, 

conforme já determinado em ID n.º 25624547. Às providências. (...)" 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Em caso de nomeação de bens à penhora, 

deverá a parte devedora observar as disposições do art. 835 do Código 

de Processo Civil, bem como apresentar documento comprobatório de 

propriedade e inexistência de ônus, indicando o valor dos bens. 2. Deverá, 

ainda, a parte devedora, comparecer em cartório para assinar o termo de 

penhora e depósito, acompanhada de seu cônjuge, em se tratando de bem 

imóvel, no prazo de 03 (três) dias, a contar da sua intimação da aceitação 

dos bens pela parte credora, sob pena de a nomeação ser declarada 

ineficaz e de a penhora se efetuar por Oficial de Justiça. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR, digitei. Pontes e Lacerda (MT), 17 de março de 2020. GEAN 

CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR Analista Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000436-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ENES FERNANDES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1000436-90.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 1.121,76 ESPÉCIE: 

[Capacidade Tributária, CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Cadastro de 

Inadimplentes - CADIN]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MARIA ENES FERNANDES Endereço: RUA JAVAN 

JUNIOR, 1680, B, JARDIM TROPICAL, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), 

pague a dívida com juros, multa de mora e os encargos indicados na 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garanta 

a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não ocorrendo pagamento, nem a 

garantia da execução, deverá o Oficial de Justiça proceder aos seguintes 

atos executórios: 1. PENHORAR OU ARRESTAR os bens do(a) 

executado(a), tantos quantos bastem para a garantia da execução, na 

forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, devendo constar do auto 

também a avaliação dos bens penhorados. 2. INTIMAR da penhora a parte 

devedora e recaindo a penhora sobre bens imóveis, deverá o Sr. Oficial 

de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), se casado for, dando 

ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o oferecimento de embargos, 

contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. INTIMAR o Oficial do 

Registro de Imóveis competente para que proceda ao registro (art. 7º, IV e 

art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em veículo deverá intimar o 

órgão competente, valendo este como mandado de registro, a quem os 

destinatários deverão das cumprimento independentemente do pagamento 

de custas ou emolumentos (art. 7º, IV da Lei 6.830/80). Recaindo a 

penhora sob ações, debêntures, ou qualquer outro tipo de crédito ou 

direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa de valores, a 

sociedade comercial ou junta comercial para o devido registro. RESUMO 

DA INICIAL: "(...) Nestas condições requer a Vossa Excelência, nos 

termos do artigo 8º da Lei 6.830, de 22/08/80, a citação do Executado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, acrescida de juros de 

mora, multa e demais encargo(s) no(s) Título(s) Executivo(s) 

representado(s) pela(s) CDA(s) referida(s), ou nomear bens e penhora, 

com observância do disposto artigo 9º, seus incisos e parágrafos de 

supracitada Lei 6830/80, sob pena de, não o fazendo, proceder-se a 

penhora ou arresto, com o respectivo registro, de tantos de seus bens 

quantos bastarem para garantir a execução, no termos dos artigos 10 e 

11, e demais cominações prevista no mencionado Diploma Legal. A 

presente ação segue os termos do artigo 174 do CTN: A ação para 

cobrança do crédito tributario prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definita. Requer ainda a V. Exa., sejam 

conferidas ao Sr. Oficial as prerrogativas do parágrafo 2º do artigo 212 do 

CPC, bem como, se for o caso, a intimação do conjugue do Executado, nos 

termos do parágrafo 2º do artigo 12 da Lei 6.830/80, obedecidas as 

formalidades do artigo 7º., item IV, combinado com artigo 14 da mesma Lei. 

Isto posto, requer-se a condenação do executado, em custas 

processuais, bem como honorários advocatícios à base de 10% (dez por 

cento) para o caso de pronto pagamento e 20% (vinte por cento)sobre o 

valor da condenação, para os casos em que não ocorrer pronto 
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pagamento, e em havendo embargos, que se os julguem. (...)" DECISÃO: 

"(...) Vistos. CITE-SE a executada por edital, conforme já determinado em 

ID n.º 17160776. Às providências. (...)" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Em 

caso de nomeação de bens à penhora, deverá a parte devedora observar 

as disposições do art. 835 do Código de Processo Civil, bem como 

apresentar documento comprobatório de propriedade e inexistência de 

ônus, indicando o valor dos bens. 2. Deverá, ainda, a parte devedora, 

comparecer em cartório para assinar o termo de penhora e depósito, 

acompanhada de seu cônjuge, em se tratando de bem imóvel, no prazo de 

03 (três) dias, a contar da sua intimação da aceitação dos bens pela parte 

credora, sob pena de a nomeação ser declarada ineficaz e de a penhora 

se efetuar por Oficial de Justiça. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR, digitei. Pontes e Lacerda 

(MT), 17 de março de 2020. GEAN CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR Analista 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003658-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1003658-66.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 1.128,90 ESPÉCIE: 

[REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Endereço: AV 

MARECHAL RONDON, 522, PREFEITURA, CENTRO, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE 

Endereço: RUA JUVENTINO LIMA, 216, Lote 17, da Quadra 036, 

RESIDENCIAL GLÓRIA, PONTES E LACERDA - MT - CEP: FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, prazo de 

5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de 

mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, 

acrescidas das custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 

6.830/80). Não ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, 

deverá o Oficial de Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. 

PENHORAR OU ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos 

bastem para a garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 

6.830/80, devendo constar do auto também a avaliação dos bens 

penhorados. 2. INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a 

penhora sobre bens imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o 

cônjuge do executado(a), se casado for, dando ciência do prazo de 30 

(trinta) dias para o oferecimento de embargos, contados do depósito, da 

juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 

da Lei 6.830/80). 3. INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente 

para que proceda ao registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). 

Recaindo a penhora em veículo deverá intimar o órgão competente, 

valendo este como mandado de registro, a quem os destinatários deverão 

das cumprimento independentemente do pagamento de custas ou 

emolumentos (art. 7º, IV da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, 

debêntures, ou qualquer outro tipo de crédito ou direito societário 

nominativo, deverá intimar a bolsa de valores, a sociedade comercial ou 

junta comercial para o devido registro. RESUMO DA INICIAL: "(...) Nestas 

condições, requer à Vossa Excelência, nos termos do artigo 8º da Lei nº 

6.830, de 22 de agosto de 1980, a citação do Executado para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida, acrescida de juros de mora, multa e demais 

encargo(s) no(s) Título(s) Executivo(s) representado(s) pela(s) CDA(s) 

referida(s), ou nomear bens à penhora, com observância ao disposto no 

art. 9º, seus incisos e parágrafos, sob pena de, não o fazendo, 

proceder-se à penhora ou arresto, com o respectivo registro, de tantos de 

seus bens quantos bastarem para garantir a execução, no termos dos 

artigos 10 e 11, e demais cominações previstas no mencionado diploma 

Legal. A presente ação segue os termos do artigo 174 do CTN: A ação 

para cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Requer ainda à V.Exa., 

que sejam conferidas ao Sr. Oficial de Justiça as prerrogativas do §2º do 

art. 212 do CPC, bem como, se for o caso, a intimação do conjugue do 

Executado, nos termos do §2º do artigo 12 da Lei 6.830/80, obedecidas as 

formalidades do artigo 7º, inciso IV, concomitante com artigo 14 da mesma 

Lei. Isto posto, requer-se a condenação do Executado em custas 

processuais, bem como, honorários advocatícios à base de 10% (dez por 

cento) para o caso de pronto pagamento e 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, para os casos em que não ocorrer pronto 

pagamento e, em havendo embargos, que os julguem improcedentes, 

condenando o executado ao pagamento do valor principal com os 

acréscimos legais, custas processuais, ônus de sucumbência e demais 

cominações legais pertinentes. (...)" DECISÃO: "(...) Vistos. CITE-SE o 

executado por edital, conforme já determinado em ID n.º 21926756. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. (...)" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Em caso de nomeação de bens à penhora, deverá a parte devedora 

observar as disposições do art. 835 do Código de Processo Civil, bem 

como apresentar documento comprobatório de propriedade e inexistência 

de ônus, indicando o valor dos bens. 2. Deverá, ainda, a parte devedora, 

comparecer em cartório para assinar o termo de penhora e depósito, 

acompanhada de seu cônjuge, em se tratando de bem imóvel, no prazo de 

03 (três) dias, a contar da sua intimação da aceitação dos bens pela parte 

credora, sob pena de a nomeação ser declarada ineficaz e de a penhora 

se efetuar por Oficial de Justiça. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR, digitei. Pontes e Lacerda 

(MT), 17 de março de 2020. GEAN CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR Analista 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002986-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1002986-58.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 745,85 ESPÉCIE: 

[REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Endereço: AV 

MARECHAL RONDON, 522, PREFEITURA, CENTRO, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: EDUARDO DA SILVA SOUZA Endereço: 

AVENIDA MARECHAL RONDON, 977, CENTRO, PONTES E LACERDA - MT 

- CEP: FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), 

pague a dívida com juros, multa de mora e os encargos indicados na 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garanta 

a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não ocorrendo pagamento, nem a 

garantia da execução, deverá o Oficial de Justiça proceder aos seguintes 

atos executórios: 1. PENHORAR OU ARRESTAR os bens do(a) 

executado(a), tantos quantos bastem para a garantia da execução, na 

forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, devendo constar do auto 

também a avaliação dos bens penhorados. 2. INTIMAR da penhora a parte 

devedora e recaindo a penhora sobre bens imóveis, deverá o Sr. Oficial 

de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), se casado for, dando 

ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o oferecimento de embargos, 

contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. INTIMAR o Oficial do 

Registro de Imóveis competente para que proceda ao registro (art. 7º, IV e 

art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em veículo deverá intimar o 

órgão competente, valendo este como mandado de registro, a quem os 

destinatários deverão das cumprimento independentemente do pagamento 

de custas ou emolumentos (art. 7º, IV da Lei 6.830/80). Recaindo a 

penhora sob ações, debêntures, ou qualquer outro tipo de crédito ou 

direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa de valores, a 

sociedade comercial ou junta comercial para o devido registro. RESUMO 

DA INICIAL: "(...) Nestas condições, requer à Vossa Excelência, nos 

termos do artigo 8º da Lei nº 6.830, de 22 de agosto de 1980, a citação do 

Executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, acrescida de 

juros de mora, multa e demais encargo(s) no(s) Título(s) Executivo(s) 

representado(s) pela(s) CDA(s) referida(s), ou nomear bens à penhora, 

com observância ao disposto no art. 9º, seus incisos e parágrafos da 

supracitada Lei nº 6830/80, sob pena de, não o fazendo, proceder-se à 

penhora ou arresto, com o respectivo registro, de tantos de seus bens 

quantos bastarem para garantir a execução, no termos dos artigos 10 e 

11, e demais cominações previstas no mencionado diploma Legal. A 

presente ação segue os termos do artigo 174 do CTN: A ação para 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Requer ainda à V.Exa., que sejam 

conferidas ao Sr. Oficial de Justiça as prerrogativas do §2º do art. 212 do 

CPC, bem como, se for o caso, a intimação do conjugue do Executado, nos 

termos do §2º do artigo 12 da Lei 6.830/80, obedecidas as formalidades 

do artigo 7º, inciso IV, concomitante com artigo 14 da mesma Lei. Isto 

posto, requer-se a condenação do Executado em custas processuais, 

bem como, honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) para o 

caso de pronto pagamento e 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, para os casos em que não ocorrer pronto pagamento, e em 

havendo embargos, que se os julguem improcedentes, condenando o 

executado ao pagamento do valor principal com os acréscimos legais, 

custas processuais, ônus da sucumbência e demais cominações legais 

pertinentes. (...)" DECISÃO: "(...) Vistos. CITE-SE o executado por edital, 

conforme já determinado em ID n.º 25631714. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. (...)" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Em caso de nomeação de 

bens à penhora, deverá a parte devedora observar as disposições do art. 

835 do Código de Processo Civil, bem como apresentar documento 

comprobatório de propriedade e inexistência de ônus, indicando o valor 

dos bens. 2. Deverá, ainda, a parte devedora, comparecer em cartório 

para assinar o termo de penhora e depósito, acompanhada de seu 

cônjuge, em se tratando de bem imóvel, no prazo de 03 (três) dias, a 

contar da sua intimação da aceitação dos bens pela parte credora, sob 

pena de a nomeação ser declarada ineficaz e de a penhora se efetuar por 

Oficial de Justiça. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR, digitei. Pontes e Lacerda (MT), 17 de 

março de 2020. GEAN CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR Analista Judiciário(a) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002960-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR P. DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1002960-60.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 9.758,81 ESPÉCIE: 

[REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Endereço: AV 

MARECHAL RONDON, 522, PREFEITURA, CENTRO, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: NAIR P. DE OLIVEIRA - ME Endereço: 

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 740, (LOT F MINAS), CANELAS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78135-290 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 

8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 
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veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: "(...) Nestas condições, requer à Vossa 

Excelência, nos termos do artigo 8º da Lei nº 6.830, de 22 de agosto de 

1980, a citação do Executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida, acrescida de juros de mora, multa e demais encargo(s) no(s) 

Título(s) Executivo(s) representado(s) pela(s) CDA(s) referida(s), ou 

nomear bens à penhora, com observância ao disposto no art. 9º, seus 

incisos e parágrafos, sob pena de, não o fazendo, proceder-se à penhora 

ou arresto, com o respectivo registro, de tantos de seus bens quantos 

bastarem para garantir a execução, no termos dos artigos 10 e 11, e 

demais cominações previstas no mencionado diploma Legal. A presente 

ação segue os termos do artigo 174 do CTN: A ação para cobrança do 

crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Requer ainda à V.Exa., que sejam conferidas ao Sr. 

Oficial de Justiça as prerrogativas do §2º do art. 212 do CPC, bem como, 

se for o caso, a intimação do conjugue do Executado, nos termos do §2º 

do artigo 12 da Lei 6.830/80, obedecidas as formalidades do artigo 7º, 

inciso IV, concomitante com artigo 14 da mesma Lei. Isto posto, requer-se 

a condenação do Executado em custas processuais, bem como, 

honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) para o caso de 

pronto pagamento e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, 

para os casos em que não ocorrer pronto pagamento e, em havendo 

embargos, que os julguem improcedentes, condenando o executado ao 

pagamento do valor principal com os acréscimos legais, custas 

processuais, ônus de sucumbência e demais cominações legais 

pertinentes. (...)" DECISÃO: "(...) Vistos. INDEFIRO o pedido de ID n.º 

30353489, uma vez que não exauriu todos os meios de citação do 

executado. Ademais, DETERMINO a busca de endereço do executado 

junto ao Infojud. Na hipótese de localização de endereços diversos 

daqueles já diligenciados, CITE-SE o executado, na forma do art. 8°, inciso 

I, da Lei n° 6.830/80. Cumprida todas as determinações supra e não 

havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a parte 

executada por edital na forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80 (Lei 

de Execução Fiscal). Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, 

CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após a manifestação, 

dar-se-á vista ao exequente para requerer o que entender de direito, 

vindo-me, a seguir, os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. (...)" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Em caso de nomeação de 

bens à penhora, deverá a parte devedora observar as disposições do art. 

835 do Código de Processo Civil, bem como apresentar documento 

comprobatório de propriedade e inexistência de ônus, indicando o valor 

dos bens. 2. Deverá, ainda, a parte devedora, comparecer em cartório 

para assinar o termo de penhora e depósito, acompanhada de seu 

cônjuge, em se tratando de bem imóvel, no prazo de 03 (três) dias, a 

contar da sua intimação da aceitação dos bens pela parte credora, sob 

pena de a nomeação ser declarada ineficaz e de a penhora se efetuar por 

Oficial de Justiça. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR, digitei. Pontes e Lacerda (MT), 17 de 

março de 2020. GEAN CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR Analista Judiciário(a) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001516-55.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA PACHECO D AVILA (EXECUTADO)

BARBARA BOLOGNONI FRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001516-55.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A EXECUTADO: 

BARBARA BOLOGNONI FRANCO, ANDRESSA PACHECO D AVILA. 

Vistos. INDEFIRO o requerimento de penhora “online” de id. 28611577, uma 

vez que a executada, Andressa Pacheco D’Avila, não foi citada (id. 

27391208). INTIME-SE o exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito em 

termos de prosseguimento do feito, sob pena de suspensão do processo. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002427-04.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO BOTELHO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002427-04.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

SILVIO BOTELHO DE CARVALHO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. SILVIO BOTELHO DE 

CARVALHO ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA contra ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo, em apertada 

síntese, que custeou a construção de rede de transmissão de energia, a 

qual fora posteriormente incorporada pela requerida. Diante disso, pugna 

pela restituição do valor desembolsado. Juntou documentos de Id 

16016206 - Pág. 15 a Id 16017426 - Pág. 9. A ré ofereceu contestação em 

Id 17540212, alegando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da 

pretensão do autor, além de rebater os argumentos do mérito da causa. 

Juntou documentos de Id 17540213 - Pág. 1 a Id 17540215 - Pág. 1. Com 

vistas dos autos, o autor ofertou réplica a contestação em Id 17673537. 

Na sequência dos atos processuais, adveio sentença extintiva Id. 

18539571, posteriormente anulada pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, conforme acórdão de Id. 28625803. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório, fundamento e decido. Compulsando os autos, 

verifica-se que não existem outras matérias preliminares a serem 

enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, 

sendo as partes legítimas para figurar nos polos ativo e passivo da 

demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 
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presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485, VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco 

em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), 

concluindo-se pela falta nulidades a serem declaradas ou irregularidades 

para sanar-se. Desta forma, consoante disposto no art. 357 do NCPC, é 

necessário que o julgador: (i) resolva as questões processuais 

pendentes, se houver; (ii) delimite as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 

(iii) defina a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; (iv) 

delimite as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e (v) 

designe, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Em assim 

sendo, considerando a inexistência de questões preliminares a serem 

analisadas, DECLARO o feito saneado, remetendo-o à fase instrutória. 

Assim, ADMITO como meio de prova para o deslinde da celeuma, a 

produção de prova pericial, a única que se mostra imprescindível e 

suficiente para o esclarecimento dos fatos controvertidos. DELIMITO, 

outrossim, como questão controversa a comprovação e extensão do 

prejuízo de ordem material experimentado pelo autor. Ademais, tendo em 

vista a especialidade técnica necessária à realização dos trabalhos, 

nomeio para a realização da perícia a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, na pessoa de seu procurador legal, com endereço 

na Av. Rubens de Mendonça, nº 1856, sala 408, Bosque da Saúde, 

Cuiabá/MT, CEP: 78.050-000, fone/fax: (65) 4052-9929/3052-7636, 

independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame/vistoria, com o prazo de 30 

(trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, 

“caput, ambos do NCPC). INTIME-SE o perito, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre a aceitação do encargo ou apresentar 

fundamentado pedido de escusa (art. 467, “caput”, NCPC). No caso de 

aceitação, deverá ser apresentada proposta de honorários, nos termos do 

art. 465, §2º, I, do NCPC, o qual deverá ser suportado de maneira 

igualitária entre as partes (art. 95, “caput”, do NCPC), sendo a do autor 

custeada pelo Estado de Mato Grosso, destacando-se que falta de 

pagamento importará na perda da faculdade de produção da prova e 

julgamento do processo no estado que se encontra aos olhos da 

disposição do inc. I e II do art. 373 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a proposta de 

honorários, nos termos do art. 465, §3º, do NCPC. Havendo aceitação da 

proposta dos honorários periciais apresentada pelo “expert”, façam os 

autos conclusos para homologação e, não havendo, para novas 

deliberações. PROCEDA-SE a intimação das partes para que, caso 

queiram, apresentem quesitos e indiquem assistente técnico no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do Código de Processo Civil). Caso seja 

requerido pelos “experts”, AUTORIZO desde já o encaminhamento de 

cópias dos termos do processo, tendo em vista não se tratar de feito que 

tramita sob segredo de justiça. Aprazada a realização do exame, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 

(art. 466, §2º, do NCPC). FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega 

do laudo pericial. Com a juntada do laudo pericial, INTIMEM-SE as partes, 

por meio de seus advogados, via DJE, para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias. A propósito, INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 

6º, inciso VIII, da Lei nº. 6.078/1990, considerando a posição de 

hipossuficiente do consumidor. Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e 

PROMOVA-SE a conclusão do feito. Pontes e Lacerda, 17 de março de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000344-44.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CLASSICO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000344-44.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: GISELE PEREIRA BORGES REQUERIDO: BANCO CLASSICO 

SA Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do 

NCPC, RECEBO a inicial. De partida, INDEFIRO o pedido de concessão de 

tutela provisória de urgência, uma vez que a parte autora não demonstrou 

a existência plausível do direito alegado, requisito indispensável ao 

deferimento da pretensão, nos termos do art. 300, “caput”, do NCPC. Isto 

porque, a autora pretende a rescisão de contrato representado pelo 

instrumento acostado ao Id. 29043217, onde não há qualquer assinatura 

de representante da instituição financeira, com exceção de laudo que não 

contém qualquer espécie de informação, anexada ao Id. 29043217 - Pág. 

6. Em sendo assim, a própria existência do negócio jurídico não restou 

demonstrada para o deferimento da tutela provisória de urgência vindicada 

na exordial. Logo, CITE-SE o requerido, pelo correio, nos termos do art. 

246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as 

razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se 

vista dos autos à requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. 

Após, à conclusão para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004204-87.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO SCHERETTE 29695279953 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004204-87.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA EXECUTADO: GERALDO SCHERETTE 

Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” postulado no id. 

retro, no montante de R$ 720,45 (setecentos e vinte reais e quarenta e 

cinco centavos), a recair sobre o CNPJ nº 15.579.414/0001-94; b) 

havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser identificados com tarja 

vermelha, passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas 

eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá 

como termo de penhora (CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a 

parte devedora para se manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento dos comandos expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação. IV - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom 

(CNGC, art. 347). V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 
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para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. VI – CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 

de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004558-15.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA SOUZA DA SILVA LIRA 00878648194 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004558-15.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA EXECUTADO: LUZIA SOUZA DA 

SILVA LIRA Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” 

postulado no id. retro, no montante de R$ 631,15 (seiscentos e trinta e um 

reais e quinze centavos), a recair sobre o CNPJ nº 13.102.237/0001-25; b) 

havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser identificados com tarja 

vermelha, passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas 

eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá 

como termo de penhora (CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a 

parte devedora para se manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento dos comandos expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação. IV - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom 

(CNGC, art. 347). V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. VI – CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 

de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004128-63.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA CRISTINA DA SILVA SOUZA 00591134136 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004128-63.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA EXECUTADO: CLEIA CRISTINA DA 

SILVA SOUZA Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” 

postulado no id. retro, no montante de R$ 483,79 (quatrocentos e oitenta e 

três reais e setenta e nove centavos), a recair sobre o CNPJ nº 

12.302.087/0001-30; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - Frustrado integral ou 

parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências 

estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) 

parte(s) devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados 

aqueles alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 

911/69. Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema 

Renajud servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. 

Logo, exitosa a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) 

automotor (es) por termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. 

Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser 

cumprido no endereço da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele 

sistema, ficando aquela que sofreu constrição nomeada depositária do 

bem, até ulterior deliberação. IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores (item I) e inexistindo veículos automotores ou sendo 

estes incapazes de garantir o crédito exequendo (III), fica desde logo 

deferida o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso 

dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, art. 347). V – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VI 

– CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004224-78.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G.LETICIA DA CRUZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004224-78.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA EXECUTADO: G.LETICIA DA CRUZ - ME 

Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” postulado no id. 

retro, no montante de R$ 794,73 (setecentos e noventa e quatro reais e 

setenta e três centavos), a recair sobre o CNPJ nº 08.797.053/0002-78; b) 

havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser identificados com tarja 

vermelha, passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas 

eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá 

como termo de penhora (CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a 

parte devedora para se manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento dos comandos expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 
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deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação. IV - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom 

(CNGC, art. 347). V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. VI – CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 

de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004233-40.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE DE OLIVEIRA 72905220287 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004233-40.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA EXECUTADO: ELIZABETE DE OLIVEIRA 

Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” postulado no id. 

retro, no montante de R$ 320,05 (trezentos e vinte reais e cinco 

centavos), a recair sobre o CNPJ nº 15.754.420/0001-30; b) havendo 

bloqueio e valores, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha, 

passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais 

impugnações ao bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora 

para se manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado 

montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 

Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento dos comandos expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação. IV - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom 

(CNGC, art. 347). V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. VI – CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 

de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004285-36.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE CESAR LIMA CANTEIRO 57033587104 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004285-36.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA EXECUTADO: JORGE CÉSAR LIMA 

CANTEIRO Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” 

postulado no id. retro, no montante de R$ 1.580,39 (mil, quinhentos e 

oitenta reais e trinta e nove centavos), a recair sobre o CNPJ nº 

15.524.674/0001-62; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - Frustrado integral ou 

parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências 

estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) 

parte(s) devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados 

aqueles alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 

911/69. Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema 

Renajud servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. 

Logo, exitosa a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) 

automotor (es) por termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. 

Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser 

cumprido no endereço da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele 

sistema, ficando aquela que sofreu constrição nomeada depositária do 

bem, até ulterior deliberação. IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores (item I) e inexistindo veículos automotores ou sendo 

estes incapazes de garantir o crédito exequendo (III), fica desde logo 

deferida o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso 

dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, art. 347). V – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VI 

– CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004388-43.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S L C DEMARCHI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004388-43.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA EXECUTADO: S L C DEMARCHI - ME 

Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” postulado no id. 
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retro, no montante de R$ 2.178,55 (dois mil, cento e setenta e oito reais e 

cinquenta e cinco centavos), a recair sobre o CNPJ nº 

17.934.500/0001-01; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - Frustrado integral ou 

parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências 

estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) 

parte(s) devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados 

aqueles alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 

911/69. Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema 

Renajud servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. 

Logo, exitosa a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) 

automotor (es) por termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. 

Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser 

cumprido no endereço da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele 

sistema, ficando aquela que sofreu constrição nomeada depositária do 

bem, até ulterior deliberação. IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores (item I) e inexistindo veículos automotores ou sendo 

estes incapazes de garantir o crédito exequendo (III), fica desde logo 

deferida o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso 

dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, art. 347). V – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VI 

– CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004438-69.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY COSTA CARVALHO 13463594153 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004438-69.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA EXECUTADO: VALDECY COSTA 

CARVALHO Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” 

postulado no id. retro, no montante de R$ 385,53 (trezentos e oitenta e 

cinco reais e cinquenta e três centavos), a recair sobre o CNPJ nº 

13.731.611/0001-51; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - Frustrado integral ou 

parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências 

estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) 

parte(s) devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados 

aqueles alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 

911/69. Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema 

Renajud servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. 

Logo, exitosa a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) 

automotor (es) por termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. 

Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser 

cumprido no endereço da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele 

sistema, ficando aquela que sofreu constrição nomeada depositária do 

bem, até ulterior deliberação. IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores (item I) e inexistindo veículos automotores ou sendo 

estes incapazes de garantir o crédito exequendo (III), fica desde logo 

deferida o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso 

dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, art. 347). V – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VI 

– CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004442-09.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZIANE CRISTINA MEUCHI 59417099191 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004442-09.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA EXECUTADO: SUZIANE CRISTINA 

MEUCHI Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” 

postulado no id. retro, no montante de R$ 623,24 (seiscentos e vinte e três 

reais e vinte e quatro centavos), a recair sobre o CNPJ nº 

12.947.371/0001-64; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - Frustrado integral ou 

parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências 

estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) 

parte(s) devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados 

aqueles alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 

911/69. Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema 

Renajud servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. 

Logo, exitosa a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) 

automotor (es) por termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. 

Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser 

cumprido no endereço da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele 

sistema, ficando aquela que sofreu constrição nomeada depositária do 

bem, até ulterior deliberação. IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores (item I) e inexistindo veículos automotores ou sendo 

estes incapazes de garantir o crédito exequendo (III), fica desde logo 

deferida o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 
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resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso 

dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, art. 347). V – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VI 

– CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004478-51.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE COSTA SANTIAGO 03491219159 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004478-51.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA EXECUTADO: ROSILENE COSTA 

SANTIAGO Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” 

postulado no id. retro, no montante de R$ 1.715,07 (mil, setecentos e 

quinze reais e sete centavos), a recair sobre o CNPJ nº 

17.011.573/0001-13; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - Frustrado integral ou 

parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências 

estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) 

parte(s) devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados 

aqueles alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 

911/69. Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema 

Renajud servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. 

Logo, exitosa a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) 

automotor (es) por termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. 

Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser 

cumprido no endereço da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele 

sistema, ficando aquela que sofreu constrição nomeada depositária do 

bem, até ulterior deliberação. IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores (item I) e inexistindo veículos automotores ou sendo 

estes incapazes de garantir o crédito exequendo (III), fica desde logo 

deferida o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso 

dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, art. 347). V – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VI 

– CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004506-19.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS 48742970300 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004506-19.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA EXECUTADO: ROSANGELA PEREIRA 

DOS SANTOS Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” 

postulado no id. retro, no montante de R$ 1.048,75 (mil, quarenta e oito 

reais e setenta e cinco centavos), a recair sobre o CNPJ nº 

15.351.594/0001-52; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - Frustrado integral ou 

parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências 

estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) 

parte(s) devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados 

aqueles alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 

911/69. Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema 

Renajud servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. 

Logo, exitosa a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) 

automotor (es) por termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. 

Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser 

cumprido no endereço da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele 

sistema, ficando aquela que sofreu constrição nomeada depositária do 

bem, até ulterior deliberação. IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores (item I) e inexistindo veículos automotores ou sendo 

estes incapazes de garantir o crédito exequendo (III), fica desde logo 

deferida o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso 

dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, art. 347). V – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VI 

– CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004548-68.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. CORREA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004548-68.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA EXECUTADO: R. CORREA - ME Vistos. 

I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” postulado no id. retro, 

no montante de R$ 1.119,72 (mil, cento e dezenove reais e setenta e dois 

centavos), a recair sobre o CNPJ nº 10.574.235/0001-40; b) havendo 

bloqueio e valores, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha, 

passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais 

impugnações ao bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora 

para se manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado 

montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 
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atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 

Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento dos comandos expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação. IV - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom 

(CNGC, art. 347). V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. VI – CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 

de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004629-17.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA ARANTES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004629-17.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA EXECUTADO: JOÃO BATISTA 

ARANTES DA SILVA - ME Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora 

“on-line” postulado no id. retro, no montante de R$ 7.656,68 (sete mil, 

seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos), a recair 

sobre o CNPJ nº 14.834.320/0001-51; b) havendo bloqueio e valores, os 

autos deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar 

na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao 

bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de 

ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor 

depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora 

para se manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado 

montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 

Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento dos comandos expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação. IV - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom 

(CNGC, art. 347). V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. VI – CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 

de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004631-84.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONICE BATISTA OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004631-84.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA EXECUTADO: LEONICE BATISTA 

OLIVEIRA - ME Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” 

postulado no id. retro, no montante de R$ 24.590,80 (vinte e quatro mil, 

quinhentos e noventa reais e oitenta centavos), a recair sobre o CNPJ nº 

10.654.078/0001-83; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - Frustrado integral ou 

parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências 

estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) 

parte(s) devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados 

aqueles alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 

911/69. Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema 

Renajud servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. 

Logo, exitosa a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) 

automotor (es) por termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. 

Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser 

cumprido no endereço da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele 

sistema, ficando aquela que sofreu constrição nomeada depositária do 

bem, até ulterior deliberação. IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores (item I) e inexistindo veículos automotores ou sendo 

estes incapazes de garantir o crédito exequendo (III), fica desde logo 

deferida o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso 

dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, art. 347). V – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VI 

– CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003698-14.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANDRADE RIBEIRO OAB - MT26979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DA SILVA CRUZ (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003698-14.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: MARCILENE DOS SANTOS ESPÓLIO: BENEDITO DA SILVA 

CRUZ Vistos. Trata-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL ajuizada por 

MARCILENE DOS SANTOS, devidamente qualificada nos autos. Após a 

propositura da presente demanda, o causídico que representava 

processualmente a interessada informou nos autos sua renúncia, o que 

motivou a expedição de carta de intimação para que novo advogado fosse 

constituído, conforme Id. 27899240, fato que se aperfeiçoou em Id. 

28987236, de modo que inexistiu manifestação de sua parte. Desta forma, 

o feito deve ser extinto ante a inércia protagonizada pelo autor por mais de 

30 (trinta) dias. É o que basta relatar. Fundamento e decido. Consoante se 

infere da leitura do relatório, bem como da análise do conjunto documental 

de que se compõe o feito, percebe-se que sequer houve seu trâmite 

regular, em razão da inércia protagonizada pela interessada. Além disso, 

considera-se a intimação fictamente aperfeiçoada, uma vez que o 

endereço fornecido pelo interessa na petição inicial mostrou-se 

insuficiente para sua localização, o que assegura a validade do ato, 

conforme inteligência do art. 274, parágrafo único, do NCPC. Pelo exposto, 

considerando que a autora não promoveu os atos e diligências que lhes 

competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, com 

alicerce no art. 485, III e § 1º, do NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem resolução do mérito. Sem condenação em custas ou honorários de 

advogado. PUBLIQUE-SE. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE os autos à CAA. Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001570-21.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001570-21.2019.8.11.0013. 

EXEQUENTE: EMERSON DOS SANTOS SILVA EXECUTADO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

apresentado pelo EMERSON DOS SANTOS SILVA em desfavor do BANCO 

BRADESCO S/A. O feito tramitou regularmente e, em Id. 27967779, o 

executado comprovou o depósito da integralidade da quantia objeto da 

condenação, tendo o exequente pugnado, por consequência, em Id. 

28011437, pela expedição do alvará para levantamento. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Verifica-se através da manifestação das partes já ter sido quitado o 

montante objeto da condenação deste juízo. Dessa forma, tomando-se em 

consideração que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença, conforme o disposto no art. 925 do NCPC, bem como conclui-se, 

a toda evidência, inexistir débito remanescente, de sorte que, em face da 

existência de prova plena de pagamento — cujo proceder aos cânones 

dos arts. 313 a 326 do CC —, a extinção do feito é medida que sobressai. 

Isto posto, e com fulcro nos arts. 924, II, e 925 do NCPC, JULGO EXTINTO, 

o fazendo com resolução do mérito o presente processo executivo, em 

decorrência do pagamento do débito. INTIME-SE. Preclusas as vias 

recursais em relação à presente sentença, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE os autos à CAA CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 de 

março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002504-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BARBOSA COSTA (EXEQUENTE)

JOAQUIM FELISBERTO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - PR27109-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002504-13.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: ELIANE BARBOSA COSTA, JOAQUIM FELISBERTO FILHO 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ofertada por BANCO DO BRASIL S/A. Em 

apertada síntese, afirma o impugnante que são indevidos os honorários de 

advogado e a multa prevista no art. 523, §1º, do NCPC, uma vez que o 

pagamento do valor devido foi realizado oportunamente. Pois bem. 

Consoante dicção do art. 523, “caput”, do NCPC, após ser deflagrada a 

etapa de cumprimento de sentença, o executado dispõe do prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar voluntariamente o pagamento. Somente quando 

esvaído referido prazo sem qualquer providência por parte do executado, 

é que ocorre a incidência de multa e honorários. No caso dos autos, a 

parte exequente pugnou pelo início da fase de cumprimento de sentença, 

já incluindo em seus cálculos valores correspondentes à multa e 

honorários de advogado previstos no art. 523, §1º, NCPC. Outrossim, o 

prazo para pagamento voluntário, como mencionado acima, inicia-se com a 

intimação do executado para que cumpra a obrigação e não com o trânsito 

em julgado da sentença/acórdão. Nesse sentido, trago à baila a ementa do 

seguinte julgado: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA DO ART. 475-J DO CPC - 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - INÍCIO DO PRAZO - TRÂNSITO EM JULGADO 

- NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA CUMPRIR A 

OBRIGAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS - PRAZO NÃO CONCEDIDO 

PELO JUÍZO SINGULAR - RECURSO PROVIDO. A incidência da multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, prevista no art. 475-J 

do CPC, deve incidir após a intimação prévia da parte devedora para 

cumprir a obrigação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. É 

possível arbitrar honorários advocatícios na fase de cumprimento de 

sentença, quando não houver adimplemento espontâneo da condenação 

ao pagamento de quantia certa ou já liquidada. Interpretação conjunta dos 

arts. 20, § 4º, e 475-I, caput, do CPC. No caso dos autos, a Agravada 

depositou de forma espontânea o valor da condenação, restando apenas 

uma pequena diferença. Assim, não há a incidência da multa prevista no 

art. 475-J do CPC, bem como dos honorários advocatícios, porquanto não 

houve a intimação prévia da parte devedora para cumprir o valor 

remanescente da obrigação.” (TJ-MT - AI: 00204475920078110041 

16305/2011, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de 

Julgamento: 13/04/2011, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

20/04/2011) Diante destes argumentos, ACOLHO a impugnação ao 

cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e, 

consequentemente, DECOTAR os valores referentes à multa e honorários 

de advogado previstos no art. 523, §1º, do NPCP. Outrossim, os valores 

concernentes às indenizações e honorários de advogados fixados em 

sentença, devem prevalecer tais quais constantes da planilha de cálculo 

apresentada pela parte exequente, uma vez que a impugnação ao 

cumprimento de sentença limitou-se a refutar a pretensão de se fazer 

incidir a multa e honorários de advogado na fase de execução, nada 

mencionando sobre a incorreta incidência de juros ou correção monetária. 

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC, bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que, em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos arts. 313 a 326 do CC —, a 
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extinção do feito é medida que sobressai. Isto posto, e com fulcro nos 

arts. 924, II, e 925 do NCPC, JULGO EXTINTO, o fazendo com resolução do 

mérito o presente processo executivo, em decorrência do pagamento do 

débito. Com a preclusão da presente decisão, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento em proveito dos exequentes, ou da procuradora com 

poderes para levantamento de valores, na cifra de R$ 18.956,10 (dezoito 

mil, novecentos e cinquenta e seis reais e dez centavos). O que sobejar 

deverá ser levantado pelo executado, ora impugnante, também por meio 

de alvará. INTIMEM-SE via Dje. Por fim, após CERTIFICADO o trânsito em 

julgado da presente sentença, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 17 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003020-96.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003020-96.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

José Martins Filho Réu (é, s): Instituto Nacional do Seguro Social Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta por 

JOSÉ MARTINS FILHO, devidamente qualificado nos autos, em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Sustenta o autor que 

preencheu os requisitos legais e, por isso, requer a concessão do 

benefício denominado aposentadoria por idade em trabalho rural, 

carreando aos autos início de prova material – prova documental, na forma 

da lei de regência. Citada, a autarquia ré ofereceu contestação no Id: 

24299232. A parte autora apresentou impugnação no Id: 24983184. 

Designada audiência de instrução e julgamento, referido ato foi realizado 

no Id: 29954206. Em seguida, vieram os autos conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Pretende o autor obter provimento 

judicial assegurando-lhe a aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado especial rural, ao que se opõe o INSS alegando que aquela não 

apresentou provas materiais suficientes que comprovassem o exercício 

de atividade rural em regime de economia familiar. Verifico que a situação 

do autor amolda-se àquela prevista no art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, 

que é a daquele demandante que não tem prova material – assim 

entendido como as hipóteses mencionadas pelo art. 106 da mesma lei – 

ocasião em que a apresentação de qualquer dos documentos ali 

elencados seria o bastante para comprovar a atividade rural. No caso, 

permite a lei o uso de prova testemunhal, desde que lastreada ao menos 

em início de prova material. Analisando os documentos juntados com a 

inicial, concluo que estes são extremamente frágeis para demonstrar a 

atividade rural exercida pela parte autora, uma vez que se limitou a trazer 

uma certidão elaborada pelo próprio autor, o contrato de cessão de 

direitos sobre imóvel rural e autorização para desmatamento, estando 

estes documentos com data pretérita ao necessário para verificar a 

qualidade de segurada especial. Portanto, é inadmissível conceder o 

beneficio pleiteado tão somente pela prova testemunhal, sendo 

necessário, ao menos, início de prova material. Neste sentido, já dispõe a 

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região: 

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. 

INADMISSIBILIDADE. 1. Sentença proferida na vigência do NCPC e, assim, 

a hipótese não enseja o reexame obrigatório, a teor art. 496, § 3º, I, do 

novo Código de Processo Civil. A controvérsia remanescente nos autos 

fica limitada à matéria objeto do recurso. 2. Reconhecimento de tempo de 

serviço prestado na condição de trabalhadora rural exige início razoável 

de prova material. É inadmissível prova exclusivamente testemunhal. 3. O 

pleito da parte autora encontra óbice na ausência de início de prova 

material. 4. Não são considerados como início de prova material da 

atividade campesina, conforme jurisprudência pacífica desta Corte: a) 

documentos confeccionados em momento próximo do ajuizamento da ação 

ou do implemento do requisito etário; b) documentos em nome dos 

genitores quando não comprovado o regime de economia familiar e caso a 

parte postulante tenha constituído núcleo familiar próprio; c) certidões de 

nascimento da parte requerente e de nascimento de filhos, sem constar a 

condição de rurícola dos nubentes e dos genitores respectivamente; d) 

declaração de exercício de atividade, desprovida de homologação pelo 

órgão competente, a qual se equipara a prova testemunhal; e) a certidão 

eleitoral, carteira de sindicato e demais provas que não trazem a 

segurança jurídica necessária à concessão do benefício. 5. 

Impossibilidade de concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural fundado em prova exclusivamente testemunhal. 6. Deferida a 

gratuidade de justiça requerida na inicial, fica suspensa a execução dos 

honorários de advogado arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

enquanto perdurar a situação de pobreza do autor pelo prazo máximo de 

cinco anos, quando estará prescrita. 7. A coisa julgada opera secundum 

eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a renovação do 

pedido ante novas circunstâncias ou novas provas. 8. Apelação provida 

para julgar improcedente o pedido inicial. A Turma, por unanimidade, deu 

provimento à apelação. (AC 00723735320164019199, DESEMBARGADOR 

FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 

DATA: 18/06/2018 PAGINA). PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. AUSENTE INICIO 

DE PROVA MATERIAL. RECURSO REPETITIVO. RESP N. 1.352.721-SP. 

AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. 1. A concessão do beneficio de aposentadoria por idade 

exige a demonstração do trabalho rural, cumprindo-se a carência prevista 

no art. 142 da Lei de Benefícios, mediante início razoável de prova 

material, corroborada com prova testemunhal, ou prova documental plena. 

Exige-se, simultaneamente, idade superior a 60 anos para homem e 55 

anos para mulher (art. 48, § 1°, da mesma lei). 2. No caso dos autos, 

embora a parte autora tenha completado a idade para aposentadoria, não 

apresentou início de prova material capaz de comprovar o exercício de 

atividade rural, sob o regime de economia familiar, por tempo suficiente à 

carência e, ausente o início de prova material, a prova testemunhal 

produzida não pode ser exclusivamente admitida para reconhecer o tempo 

de exercício de atividade urbana e rural (STJ, Súmula 149 e TRF1, Súmula 

27). O pedido, por esse fundamento, não pode ser acolhido. 3. Por outro 

lado, segundo a nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça, em recente julgamento submetido à sistemática dos recursos 

repetitivos para aplicação restrita às ações previdenciárias, "a ausência 

de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 

283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o 

julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC), e a consequente possibilidade 

de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os 

elementos necessários a tal iniciativa" (REsp n. 1.352.721-SP, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 16/12/2015, DJe 

28/4/2016). 4. A sentença previdenciária, de um modo geral, é proferida 

secundum eventus fitis ou secundum eventum probationis; porém, a 

orientação fixada no referido repetitivo agrega a vantagem processual de 

afastar eventual discussão relativa à ocorrência ou não de coisa julgada 

material em caso de nova ação. 5. Processo extinto, de oficio, sem 

resolução do mérito, em razão da ausência de inicio de prova material 

suficiente para o reconhecimento da qualidade de segurado; revogada, 

caso deferida, a antecipação da tutela; apelação e remessa oficial 

prejudicadas. (AC 0043236-89.2017.4.01.9199, DESEMBARGADOR 

FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 – PRIMEIRA TURMA, 

e-DJF1 DATA: 07/03/2018). Além disso, verifica-se que o autor, 

anteriormente, ajuizou demanda com o mesmo pedido, ou seja, sua 

aposentação por idade rural (2998-26.2017.811.0013, código 138300), 

apresentando, naquela oportunidade, os mesmos documentos jungidos 

neste processo. Neste sentido, nos autos sob o código 138300 também foi 

reconhecida à fragilidade da prova material apresentada pela parte autora, 

o que levou a extinção do processo, sem a resolução do mérito, conforme 

Apelação/Reexame necessário de nº 0043236-89.2017.4.01.9199/MT. 

Desta forma, diante da não comprovação dos requisitos necessários para 

a concessão do benefício, a improcedência dos pedidos é medida que se 

impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 
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reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à 

execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte requerente, nos 

termos do art. 98, §3°, do NCPC. Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT. Com o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 

(quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os autos remetidos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002120-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

IVOMAR DE SOUZA REIS OAB - MT26148/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002120-50.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

RUBENS DE MELLO REU: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos. 

RUBENS DE MELLO interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de Id. 28407943, alegando a ocorrência de omissão e 

contradição na sentença proferida em Id. 27853333. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. 

Primeiramente, pondero que os embargos devem, inevitavelmente, ser 

conhecidos, visto que interpostos tempestivamente (Id. 28874928). De 

efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta a tessitura 

organizacional implementada no ordenamento jurídico, os embargos de 

declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte 

interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator da decisão 

interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o provimento 

jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus 

pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — ou, 

finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual anexada em Id. 28407943, que o embargante, sob o pretexto 

de eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória pela sentença de Id. 27853333, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram a decisão. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, revelador 

da circunstância de que a sentença guerreada apreciou, de forma 

satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça inicial e 

o manancial de provas que foram produzidas, considero que não se 

afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente caso, 

já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam a sua 

adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento 

sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo “ipsis litteris”: 

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT 

VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na reavaliação da 

matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade na sentença de Id. 27853333, entendendo que o 

pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado. Por tais 

considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra o veredicto lançado em Id. 27853333. 

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

(art. 1.026, “caput”, do NCPC). Outrossim, DEIXO de determinar a 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, com o fito de se 

apurar eventual infração ético-profissional eventualmente praticada pelo 

causídico Ivomar de Souza Reis, por entender que a apresentação 

posterior do instrumento de substabelecimento outorgado pelo advogado 

que o antecedia na representação processual do embargante, tenha 

sanado eventual falta ética. Por fim, ABSTENHO-ME de aplicar multa em 

desfavor do embargante, por não vislumbrar o cunho meramente 

protelatório do recurso de embargos de declaração. INTIMEM-SE. Pontes e 

Lacerda, 17 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002565-34.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. P. (AUTOR(A))

EDNEIA FANTE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAZON MORENO DA PAIXÃO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002565-34.2019.8.11.0013 

EXEQUENTE: G. S. P. EXECUTADO: JAZON MORENO DA PAIXÃO. Vistos. 

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS movida por G. S. da P. 

representado por Edneia Fante da Silva em desfavor de JAZON MORENO 

DA PAIXÃO. Compulsando os autos verifico que o executado realizou o 

pagamento do débito, conforme informado pelo exequente em ID n.º 
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28501091. Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de 

que a presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Desta forma, em 

decorrência da quitação do débito pelo pagamento (ID n.º 28501091), não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor. Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. CONDENO o executado ao pagamento das custas e taxas 

judiciárias e a honorários de advogado no patamar de 10% (dez por 

cento) do crédito exequendo. No entanto, considerando sua 

hipossuficiência de recursos, a cobrança de tais verbas fica suspensa 

pelo prazo disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, uma vez que DEFIRO as 

benesses da assistência judiciária gratuita. DETERMINO a liberação do 

veículo HONDA/CG 150 TITAN ES, placa KAJ3232 da apreensão realizada 

em ID n.º 28272518, bem como, da restrição judicial via Sistema Renajud. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003284-16.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003284-16.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Aparecida de Souza Borges Réu (é, s): Instituto Nacional do Seguro 

Social Vistos. MARIA APARECIDA DE SOUZA BORGES, devidamente 

qualificada nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

alegando ter implementado todas as condições necessárias à percepção 

do benefício. Carreou a inicial os documentos. Devidamente citado, o réu 

apresentou contestação no Id: 25321790. A réplica foi trazida no Id: 

26026832. A audiência de instrução e julgamento realizou-se em 3 de 

março de 2020 (Id: 29956759), oportunidade em que foi colhida a prova 

oral. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento 

e decido. Pretende a autora obter provimento judicial assegurando-lhe a 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurada especial rural, ao que 

se opõe o INSS alegando que aquela não apresentou provas materiais 

suficientes que comprovassem o exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar. Verifico que a situação da autora amolda-se àquela 

prevista no art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, que é a daquela 

demandante que não tem prova material – assim entendido como as 

hipóteses mencionadas pelo art. 106 da mesma lei – ocasião em que a 

apresentação de qualquer dos documentos ali elencados seria o bastante 

para comprovar a atividade rural. No caso, permite a lei o uso de prova 

testemunhal, desde que lastreada ao menos em início de prova material. 

Analisando os documentos juntados com a inicial, concluo que estes são 

extremamente frágeis para demonstrar a atividade rural exercida pela 

parte autora, uma vez que se limitou a trazer à Certidão de Casamento 

celebrado em 20 de junho de 1980 e Certidões de Nascimento de seus 

filhos, estando estes documentos com data pretérita ao necessário para 

verificar a qualidade de segurada especial da autora. Portanto, é 

inadmissível conceder o beneficio pleiteado tão somente pela prova 

testemunhal, sendo necessário ao menos início de prova material. Neste 

sentido, já dispõe a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE 

REJEITADA. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. 

AUSÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. PROVA 

EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. INADMISSIBILIDADE. 1. Não merece 

prosperar a arguição de nulidade de sentença em razão de suposta 

ausência do juiz presidente na audiência de instrução e julgamento, 

quando o fato alegado não constar consignado na respectiva ata. Ao 

contrário, o termo de audiência de instrução e julgamento juntado aos 

autos deixa indene de dúvidas que a ilustre magistrada a quo esteve 

presente na referida audiência. Preliminar rejeitada. 2. Demonstrado nos 

autos que a requerente não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial 

com documentos comprobatórios da sua atividade campesina durante o 

período de carência (12 anos). 3. A certidão de casamento informa a 

profissão de motorista do marido. Os documentos juntados referentes a 

imóvel rural estão em nome do irmão da autora e a declaração particular 

de seu irmão não é válida como início de prova material. Assim, é patente a 

ausência de documento de início de prova material comprobatório da 

atividade rural da autora. 4. Além disso, os testemunhos são contraditórios 

quanto ao trabalho rural do marido. 5. Dessa forma, ainda que os 

depoimentos colhidos afirmem a dedicação da autora ao trabalho rural, o 

requisito exigido para a concessão do benefício postulado não restou 

atendido, pois esta Corte, bem assim o STJ, sedimentara (Súmulas 149 do 

STJ e 27 do TRF-1ª. Região) o entendimento de que não é admissível 

prova exclusivamente testemunhal para comprovação de tempo de 

serviço com fins previdenciários. 6. Apelação não provida. (AC 

0016014-93.2010.4.01.9199 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p. 1123 de 21/08/2015). 

Desta forma, não comprovado os requisitos necessários para a 

concessão do benefício, a improcedência dos pedidos é medida que se 

impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à 

execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte requerente, nos 

termos do art. 98, §3°, do NCPC (Id: 24691265). Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Com o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação das 

partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do 

art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e Lacerda, 17 de março 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 201370 Nr: 8856-67.2019.811.0013

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARQUES DAS NEVES - 

OAB:90565

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico deles não constar o tempo de prisão do 

custodiado RODRIGO ALVES DE LIMA no Estado de São Paulo, tampouco 

as reprimendas atribuídas, de forma individualizada, ao condenado.

Assim, oficie-se ao juízo deprecante da prisão a fim de que, em 30 dias, 

envie cópias das guias de execução existentes em nome do custodiado, 

bem como documentos que comprovem seu alegado vínculo com este 

juízo de Pontes e Lacerda, visando assim subsidiar a análise do pedido de 

cumprimento de pena nesta localidade.

Com a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos
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 Cod. Proc.: 201370 Nr: 8856-67.2019.811.0013

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARQUES DAS NEVES - 

OAB:90565

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de transferência do custodiado RODRIGO ALVES DE 

LIMA, atualmente recolhido no CDP local em razão do cumprimento do 

mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Araraquara/SP.

Às fls. 56/57 a Defesa se manifestou pugnando pela anuência da 

permanência do preso nesta urbe e pela aplicação da detração penal pelo 

juízo da execução penal.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido.

É o necessário. Decido.

Conforme se depreende da análise dos autos, o custodiado foi preso em 

razão de condenação pelo crime de tráfico de drogas interestadual.

Ocorre que os condenados que cumprem pena na unidade prisional desta 

Comarca, são recuperandos que cometeram crimes nesta localidade e 

aqui foram condenados, somente nela permanecendo por haver a prisão 

provisória se transmudado em definitiva e por inexistir vagas na 

Penitenciária de Cuiabá/MT.

O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA não é estabelecimento penal 

adequado para o cumprimento de pena, não existindo enfermaria, 

tratamento médico ou psicológico, etc.

Além disso, o Centro de Detenção Provisória fica às margens da rodovia 

federal BR-174, com baixo efetivo de agentes prisionais e elevado risco 

de fuga dos presos condenados, sobretudo por estar situada em faixa de 

fronteira com a Bolívia.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA do preso 

RODRIGO ALVES DE LIMA.

OFICIE-SE à 2ª VARA CRIMINAL DE ARARAQUARA/SP para que promova 

o recambiamento do preso no prazo máximo de 30 dias, sob pena de 

relaxamento da prisão, nos termos do § 4º do artigo 1.432 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – CNGC c.c artigo 289 do Código de Processo Penal.

Cientifique-se a Defesa e o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 201370 Nr: 8856-67.2019.811.0013

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARQUES DAS NEVES - 

OAB:90565

 Vistos.

Considerando a interposição de embargos à ref. 48, VISTAS dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 177610 Nr: 7967-50.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Luiz Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO em 

seus efeitos legais (CPP, art. 597), vez que tempestivo.

Apresentadas as razões e contrarrazões ao recurso interposto, 

REMETAM-SE os autos ao Eg. Tribunal de Justiça para processamento, 

com as homenagens e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 190351 Nr: 3123-23.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Oliveira Souza, Mileide Aparecida 

Ramos Morais, Dionizio Joaquim da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMELIA ROSANA DE SOUZA 

- OAB:5729/B, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - OAB:13705, Pedro 

Paulo Silva Macedo - OAB:18079/0

 ...Dessa maneira, entendo que as alegações da Defesa de ref. 141 

deverão ser analisadas com maior profundidade por ocasião da prolação 

da sentença.Considerando que a audiência designada para a oitiva da 

testemunha Carlos Bock foi designada para 06/03/2020 (Ref. 140), 

DETERMINO à Secretaria que diligencie com vistas à juntada da mídia digital 

ao presente feito e após conceda vistas às partes para apresentarem as 

alegações finais em 5 dias, iniciando-se pelo MP.Intimem-se a Defesa e o 

Ministério Público acerca da decisão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 201370 Nr: 8856-67.2019.811.0013

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARQUES DAS NEVES - 

OAB:90565

 Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração apresentados pela Defesa em 

relação à decisão exarada em 31/01/2020 (Ref. 45), alegando omissão e 

pugnando que “os presentes embargos serem declarados nos exatos 

termos da fundamentação e dos requerimentos da defesa”.

Com vista dos autos, Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos 

embargos (fls. 253/258).

É o necessário. Decido.

Não obstante as alegações do embargante, analisando detidamente os 

autos, verifica-se não haver contradição na decisão que nega a 

permanência do reeducando nesta Comarca em razão da unidade prisional 

não ser adequada para o cumprimento de pena de presos condenados.

No caso em tela o apenado foi condenado ao regime fechado pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, observados os princípios da 

necessidade e da suficiência (CP, arts. 33 e 59), ante a gravidade do fato, 

consistente no transporte de expressivo volume de pasta base de cocaína 

(para refino) entre estados da federação.

Ademais o direito de permanência do preso próximo aos seus familiares 

não é absoluto, devendo ser analisadas questões administrativas do 

estabelecimento penal para o qual o reeducando pretende a transferência.

No que se refere à aplicação da detração penal suscitada pela defesa, 

cabe ao juízo da execução penal sua análise.

Assim, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO 

ACOLHIMENTO, em consonância com o parecer ministerial.

Intimem-se a Defesa e o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 167356 Nr: 3805-12.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Silva de Assis, Edinaldo Oliveira de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:, Ivonir Alves Dias - OAB:13310, 

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - OAB:18701/O

 Vistos, etc.

Analisando os autos verifica-se que o denunciado EDINALDO OLIVEIRA 

DE ALMEIDA, por ocasião da intimação da sentença de pronúncia, 

manifestou desejo de recorrer da sentença.

Intime-se a Defesa constituída para que apresente as razões do recurso 
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em sentido estrito no prazo de 05 dias.

Apresentadas as razões, dê-se vista ao Ministério Público para 

apresentar as contrarrazões.

Cientifique-se o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 175979 Nr: 7263-37.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO ANDRADE 

RIBEIRO - OAB:26979/O

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO ANTÔNIO 

CARDOSO DE MELO, vulgo "BAIXINHO", brasileiro, nascido em 13 de junho 

de 1953, natural de Pau Brasil/BA, RG nº 423514 MT, filho de Ozeias 

Cardoso de Melo e Junilia Gomes Sales, como incurso nas sanções do art. 

217-A, caput, e artigo 147, caput, c.c artigo 71, na forma do art. 69, todos 

do Código Penal. DOSIMETRIA DA ...

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99424 Nr: 1822-80.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Salles da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON SALLES DA CRUZ, Rg: 

1928818-2, Filiação: Ana Catarina Salles da Cruz, data de nascimento: 

22/06/1984, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente, pedreiro, 

Telefone (65) 99934-7431. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do acusado para indicar conta bancária para 

expedição do alvará eletrônico no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo sem manifestação, decretou o perdimento em favor do Conselho da 

Comunidade desta Comarca, em aplicação analógica do art. 346 do Código 

de Processo Penal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Shirley Franco Lemes 

de Sousa, digitei.

Pontes e Lacerda, 16 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 204367 Nr: 10269-18.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás-GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA CAMPOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kairo de Souza Lopes - 

OAB:37.337/GO

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução para realização da oitiva das 

testemunhas JORGE SILVA e MARIA SANTOS ARAÚJO para o dia 15 DE 

ABRIL DE 2020, às 15h05m.

 Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

INTIMEM-SE as testemunhas (endereço fls. 22).

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 205875 Nr: 11105-88.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13384

 ... RECEBO a denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do artigo 395 do mesmo diploma legal.Considerando os critérios 

do artigo 394, §1º, inciso II, do Código do Processo de Penal, consigno que 

o procedimento será comum e o rito ordinário.Nos termos do artigo 396 do 

Código de Processo Penal, determino a CITAÇÃO do (a) denunciado (a) 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na 

forma do artigo 396-A do mesmo diploma legal, devendo constar no 

mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), 

qualificando-as e requerendo a intimação, quando necessário.O oficial de 

justiça deverá indagar ao (à) denunciado (a) se possui advogado 

constituído ou condições para contratar tais serviços, certificando a 

resposta.Decorrido o prazo sem manifestação do (a) denunciado (a) ou 

não possuindo este (a) condições para contratar advogado, certifique-se 

e remetam-se os autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

para apresentação de resposta à acusação. Comunique-se o recebimento 

da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o 

caso, à delegacia de polícia de onde se originou o inquérito, bem como 

proceda à alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC), nos moldes do art. 1.373, III, da CNGC, 

conforme conta ministerial de fls. 04....

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205875 Nr: 11105-88.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13384

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado Adriano Domingues 

Fernandes para que apresente a resposta à acusação em favor do 

acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 182343 Nr: 10145-69.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian da Silva Moura, Adriano Nunes da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 Vistos.

Trata-se de recurso de apelação parcialmente provido pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do qual foram 

reformadas as penas atribuídas aos apelantes WILLIAN DA SILVA 

MOURA e ADRIANO NUNES DA CRUZ, fixando-as em 06 anos e 08 meses 

de reclusão e 16 dias-multa, em regime semiaberto.

Certifique-se nos autos acerca do trânsito em julgado da sentença 

condenatória e após, expeça se guia de recolhimento definitiva.

Providencie a Secretaria certificação nos autos acerca do cumprimento de 

alvará de soltura em relação ao acusado WILLIAN DA SILVA MOURA. 

Após, retire do sistema apolo a marcação referente a “réu preso”.

Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000946-35.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PINZAN DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000946-35.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:FERNANDO 

PINZAN DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAIRA 

GASPAR SANTOS POLO PASSIVO: V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA - 

EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 06/05/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 17 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-12.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINO OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000275-12.2020.8.11.0013 Valor da causa: R$ 

10.179,88 ESPÉCIE: [Ato / Negócio Jurídico]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: CRISTINO OLIVEIRA RODRIGUES 

Endereço: Avenida Marechal Rondon, 1412-A, Centro, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: 78250-000 POLO PASSIVO: MAGAZINE LUIZA S/A 

Endereço: RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA, 1465, CENTRO, FRANCA - 

SP - CEP: 14.400-490 Senhor(a): REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

tem por finalidade a citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizado no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas, bem como a sua intimação para comparecer à 

audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 27/04/2020 Hora: 13:40 , a 

ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. CERTIDÃO: 

"Certifico que, a audiência será cancelada, uma vez que o horário e data 

está diferente da pauta da conciliadora. Certifico ainda que foi designado 

audiência de conciliação para 27 de abril de 2020 às 13h40min." 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

PONTES E LACERDA, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-57.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000951-57.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:DIEGO DE 

SOUZA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMIR OSVANDO 

FRANCO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 

06/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 17 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000316-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA AVENIDA PARANÁ, 2598, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: CERTIDÃO DE CRÉDITO JUDICIAL PROCESSO n. 

1000316-47.2018.8.11.0013 VALOR: R$ 4,888.10 (quatro mil oitocentos e 

oitenta e oito reais e dez centavos) em 26/09/2019, conforme cálculo de ID 

24350708. PROCESSO Nº: 1000316-47.2018.811.0013 - PJE AÇÃO DE: 

Reclamação CREDOR: CLEONICE RODRIGUES, CPF 018.799.531-10, RG 

1.861.440-0 SSP/MT - Endereço: Av. 01, Rua 13, Bairro: Residencial 

Glória, Cidade: Pontes e Lacerda – MT. DEVEDOR: DISMOBRAS 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVESI E 

ELETRODOMÉSTICOS S/A, CPNJ: 01.008.073/0001-65, Endereço: Av. 

Marechal Rondon, n. 1.341, Bairro: Centro, Cidade: Rio de Janeiro, CEP: 

22.280-004. ORIGEM: Sentença prolatada nos autos acima indicados. 

Sentença: “Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

condenatória proferida contra empresa integrante do Grupo Máquina de 

V e n d a s  –  e m  r e c u p e r a ç ã o  j u d i c i a l  ( P r o c e s s o  n º 

1088556-25.2016.8.26.0100 - Recuperação judicial: Autor: MÁQUINA DE 

VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A., MÁQUINA DE VENDAS HOLDING 

SUL S.A, RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A, MVN INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A, LOJA INSINUANTE S.A., 

DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 
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ELETRODOMÉSTICOS S.A., CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉCIO 

S.A., WG ELETRO S.A., NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A., LOJAS SALFER 

S.A). Conforme já ressaltado nos autos, foi deferido pedido de 

Recuperação Judicial, nos autos nº 1088556-25.2016.8.26.0100, que 

versam sobre a recuperação judicial do Máquina de Vendas, em curso 

perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central 

Cível de São Paulo/SP, com a determinação da suspensão das execuções 

individuais em face delas, durante o chamado “stay period”. Entretanto, 

com a realização da Assembleia Geral de Credores, encerrou-se o prazo 

de suspensão das execuções em curso contra as recuperandas. Na 

referida Assembleia o plano de recuperação foi aprovado pelos credores, 

de maneira que os créditos concursais sofreram novação e, como tal, as 

execuções individuais contra as recuperandas devem ser extintas. Nesse 

sentido, já decidiu o STJ: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução 

individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa 

- prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, 

porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante 

no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, 

igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso 

especial provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Por outro lado, 

quanto aos créditos extraconcursais, conforme posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, somente os atos de constrição devem 

ocorrer exclusivamente no juízo recuperacional. Veja-se: AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE 

CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017). Assim, em se tratando de pedido de 

cumprimento de sentença contra sociedade empresária pertencente ao 

Grupo Máquina de Vendas, há dois caminhos a seguir: 1) se o fato 

gerador da demanda é anterior a 25/08/2018, trata-se de crédito 

concursal, que deverá ser pago na forma do plano aprovado, pelo que o 

processo deverá ser extinto, expedindo-se a certidão competente para 

habilitação no juízo recuperacional. 2) se o fato gerador da demanda é 

posterior a 25/08/2018, trata-se de crédito extraconcursal, devendo o 

processo seguir curso, até o momento dos atos expropriatórios, ocasião 

em que a competência passar a ser do juízo recuperacional. Aplico este 

entendimento em analogia à decisão proferida em sede de embargos de 

declaração pelo juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos 

da Recuperação Judicial do Grupo Oi: Assim, acolho os embargos e 

determino que seja oficiada a Presidência do Tribunal de Justiça para 

solicitar expedição de Aviso aos demais juízos no seguinte sentido: "Com 

a realização da Assembleia Geral de Credores realizada em 19.12.2017 os 

processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam 

suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que aqueles que 

cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 20.06.2016) 

deverão ser pagos na forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os 

processos em curso. Com relação aos créditos extraconcursais, as 

ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do posicionamento da 

doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição devem ser 

determinados pelo Juízo da Recuperação". Acerca do limite temporal para 

considerar o crédito como concursal, também decidiu o juízo universal da 

recuperação judicial do Grupo Oi: E, como concursal, esse juízo da 

recuperação judicial tem considerado todos os créditos, cuja demanda 

ilíquida tenha se iniciado em razão de fato jurídico que precede o 

deferimento do processamento da Recuperação Judicial ocorrido em 

20/06/2016, ainda que a sentença ou trânsito em julgado sejam 

posteriores, posição adotada com base na jurisprudência mais atual do 

STJ ( vide ex. Resp 1.447.918 e 1.634.046). O Ofício Circular TJMT nº 

33/2018-DAP, que pode ser utilizado por analogia no presente caso, 

orientou que: (...) 3. Os processos que tiverem por objeto créditos 

extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. 

Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação 

ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo 

da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório 

de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por 

ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A lista com a 

ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para 

efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. É o breve relatório. DECIDO. No caso em comento, verifica-se que 

a decisão que o fato gerador da demanda é anterior a 25/08/2018, e por 

isso ocorreu a novação da dívida, tratando-se de crédito concursal, que 

deverá ser listado, pelo credor, no Quadro Geral de Credores da 

Recuperação Judicial do Grupo Máquina de Vendas, mediante Habilitação 

Retardatária e, posteriormente, pago na forma do plano aprovado. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

em razão da novação, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição.Expeça-se 

certidão de crédito, tendo como base os cálculos da Contadoria no ID 

24350708, a ser retirada pela parte exequente no prazo de 10(dez) dias 

da intimação. P.R.I. Transitada em julgado, expedida a certidão e decorrido 

o prazo assinalado para retirada, ao arquivo, com baixa. ”Elmo Lamoia de 

Moraes - Juiz de Direito. Esta certidão, por constituir-se documento de 

dívida, é passível de protesto, nos termos do art. 1º, da Lei 9.492/97.” Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito Enoene Ferreira Teodoro da Silva 

Gestora Judiciária Autorizada pelo Provimento nº 055/07 – PONTES E 

LACERDA, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000166-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: CERTIDÃO DE DÍVIDA PROCESSO n. 

1000166-66.2018.8.11.0013 VALOR: R$ 2.168,66 (dois mil cento e 

sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), em 19/11/2019, 

conforme cálculo de ID 26290546 AÇÃO DE: Reclamação CREDOR: BURITI 

IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, CNPJ 

08.209.051/0001-30 - Endereço: Av. Bom Jesus, nº. 1.947, Bairro: Centro, 

Cidade: Pontes e Lacerda – MT. DEVEDOR: RONALDO PEREIRA DA 

SILVA, CPF: 570.319.751-15, Endereço: Av. Bom Jesus, nº. 1.476, Bairro: 

Centro, Cidade: Pontes e Lacerda-MT, CEP: 78.250-000. ORIGEM: 

Sentença prolatada nos autos acima indicados ID. 29858938. Sentença: 

“Vistos, etc. Trata-se de PROCEDIMENTO EXECUTIVO em que não foi 

localizada a parte executada para receber a citação ou constatou-se que 

não há bens penhoráveis, após diversas diligências frustradas para 

tentativa de penhora. Desse modo, impõe-se a extinção do processo, com 

a devolução dos documentos ao autor, consoante determina o art. 53, §4º, 

da Lei 9.099/95: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor”. No mesmo sentido são os Enunciados 75 e 76 do 

FONAJE: “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica 

às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor” e “No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade”. Acerca do tema, este é o 

entendimento jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. 

EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 

4º, DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se 

de cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 

seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 0 2 1 6 4 7 9 2 0 1 5 8 0 7 0 0 0 7  

0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95, mantendo vigentes eventuais medidas constritivas e 

coercitivas já deferidas nos autos, porquanto o débito ainda subsiste. 

Autorizo a devolução dos documentos ao autor. Ressalto a possibilidade 

de protesto da sentença líquida, no Cartório de Protestos, sem custo para 

o credor, conforme art. 591, §3º da CNGC Extrajudicial, bastando a parte 

exequente apresentar certidão de teor da decisão (art. 517, §§ 1º e 2º do 

CPC e art. 591, §1º da CNGCE), a qual pode ser obtida na Secretaria da 

Vara independentemente de determinação judicial. P.R.I. Ao arquivo, com 

baixa. Pontes e Lacerda/MT, 4 de março de 2020.” Elmo Lamoia de Moraes 

- Juiz de Direito. Esta certidão, por constituir-se documento de dívida, é 

passível de protesto, nos termos do art. 1º, da Lei 9.492/97.” Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito Enoene Ferreira Teodoro da Silva Gestora 

Judiciária Autorizada pelo Provimento nº 055/07 – PONTES E LACERDA, 17 

de março de 2020. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000955-94.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA TEIXEIRA MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1000955-94.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ELIANA TEIXEIRA 

MENEZES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WEDER DE LACERDA SILVA 

POLO PASSIVO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 11/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 17 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000623-35.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENALDO PAULA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. C. COLCH?ES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE FANELLI TAKATA OAB - PR77654 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: CERTIDÃO DE DÍVIDA PROCESSO n. 

1000623-35.2017.8.11.0013 VALOR: R$ 6.874,73 (seis mil oitocentos e 

setenta e quatro reais e setenta e três centavos) em 09.12.2019, 

conforme cálculos n. 27194511. AÇÃO DE: Reclamação CREDOR: 

Rozenaldo Paula da Costa, CPF 415.069.521-00, RG 21563012 SSP/MT, 

Endereço: Sítio Santa Rosa, Bairro: zona rural, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT. DEVEDOR: J. A. C. COLCHÕES LTDA - ME, CNPJ 

22.733.929/0001-62, Endereço: Av. São Judas Tadeu, nº. 683, Bairro: 

Jardim Copacabana, Cidade: Maringá – PR, CEP: 87.023-200 ORIGEM: 

Decisão prolatada nos autos acima indicados, nº. 26278745. Sentença: 

Vistos, etc. Uma vez citada a parte executada, e decorrido o prazo legal 

sem que tenha cumprido a obrigação ou apresentado bens para penhora 

ou garantido a execução, determino a adoção de meios expropriatórios 

para pesquisa e penhora de bens e direitos da parte executada, mediante 

consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Acerca do 

procedimento executório nos Juizados Especiais, transcrevo trecho de 

ementa da lavra do Juiz Edilson Enedino, da 2ª Turma Recursal do DF: O 

processo nos Juizados Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, 

simplicidade, informalidade, economia processual, não cabendo, na 

hipótese, ao poder judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, 

diversas tentativas foram realizadas de localização de bens penhoráveis, 

as quais restaram infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada 

indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação infrutífera do 

aparato judicial. Assim, tendo sido esgotadas as diligências oficiais 

possíveis, os procedimentos dos Juizados Especiais preveem, 

expressamente, a extinção do processo nos casos em que o devedor não 

for encontrado ou de inexistência de bens penhoráveis (Lei n. 9.009/35, 

art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que a inexistência de bens 

penhoráveis e a não-localização do devedor "constitui causa de extinção 

do processo de execução, sendo facultada a sua renovação à existência 

de bens penhoráveis ou à possibilidade de localização do devedor, 

conforme o caso, considerando que a execução perante os Juizados 

Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 'processo de 

resultados', donde não se afigura possível a indefinida reiteração de atos 

processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, 

por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo" (In 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei 

Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 52). Assim, 

reserva-se ao credor a renovação do processo de execução quando 

puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito. 

(...) (TJ-DF 07021647920158070007 0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: 

EDILSON ENEDINO, Data de Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 21/02/2017). Considerando os colorários orientativos 

do art. 2º da Lei 9.099/95 e a necessidade de se compreender a 

execução nos Juizados Especiais Cíveis como um “processo de 

resultados”, desde já será realizada consulta sucessiva aos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados contidos em 

cada sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 do Código 

de Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens imóveis e 

móveis em geral). Caso a consulta aos três sistemas seja infrutífera, 

deverá o exequente, no prazo de cinco dias, indicar bens para penhora e, 

não os indicando expressamente e de forma individualizada, será extinta a 

execução, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, extraindo certidão do 

crédito para fins de protesto ou propositura de nova execução na Justiça 

Comum. Desde já indefiro pedido genérico de reiteração de acesso aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento no sentido de que "caso a penhora online 

tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de 

utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado." (REsp 1284587/SP, 

Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, 

DJe 01/03/2012). Desde já indefiro também qualquer pedido de medidas 

indutivas, coercitivas ou mandamentais fundadas no art. 139, IV, do 

Código de Processo Civil, por entender: a) que são incompatíveis com os 

critérios de celeridade previstos na Lei 9.099/95, conforme acima exposto, 

pois a execução no microssistema do Juizado Especial não pode se 

prolongar indefinidamente; b) que são inócuas, dadas as especificidades 

da região em que se situa a Comarca e em razão da situação econômica 

do devedor. Vale dizer, se a parte executada não possui dinheiro em 

aplicações financeiras, não possui veículo de via terrestre, não possui 

bens imóveis ou móveis em geral declarados ao Fisco, é remota a hipótese 

de possuir cartões de crédito, passaporte ou até mesmo CNH para serem 

restringidos. Indefiro de antemão, de igual forma, qualquer pedido de 

expedição de ofícios a Cartórios de Registros de Imóveis e ao INDEA, bem 

como de protesto da decisão judicial ou inclusão do nome do executado 

nos cadastros restritivos de crédito, pois são diligências que podem ser 

realizadas administrativamente pela parte exequente interessada, 

valendo-se da certidão prevista no art. 828 do CPC, a qual pode ser obtida 

no Cartório Distribuidor independentemente de determinação judicial. Feitas 

as considerações supras, e após consulta aos sistemas informatizados: 

BACENJUD - Foi penhorada/arrestada quantia equivalente a parte do 

débito, cuja transferência foi determinada para conta judicial remunerada, 

consoante se extrai do recibo de protocolamento de ordens judiciais em 

anexo, que vale como termo de penhora/arresto. RENAJUD - Não há 

veículo registrado em nome da parte executada (obs.: o sistema não emite 

certidão de consulta negativa). INFOJUD - Não há informações sobre bens 

(inexiste Declaração de Operações Imobiliárias desde a distribuição da 

ação; e a parte executada não apresentou Declaração de Bens e Direitos 

nos últimos três exercícios - obs.: o sistema não emite certidão de 

consulta negativa). Em virtude do resultado: - Intime-se a parte exequente 

para indicar bens para penhora, no prazo de cinco dias, observado o 

disposto nesta decisão, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º, da 

Lei 9.099/95. - Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado 

constituído, para indicar no prazo de cinco dias quais são e onde estão os 

bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, e exibir prova de sua 

propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, sob pena de 

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução, na forma do 

art. 774, V e parágrafo único, do Código de Processo Civil. - Intime-se a 

parte executada sobre a penhora realizada, no prazo de cinco dias (art. 

854, §3º, do CPC). PONTES E LACERDA, 19 de novembro de 2019.” Elmo 

Lamoia de Moraes - Juiz de Direito. Esta certidão, por constituir-se 

documento de dívida, é passível de protesto, nos termos do art. 1º, da Lei 

9.492/97. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito Enoene Ferreira Teodoro 

da Silva Gestora Judiciária Autorizada pelo Provimento nº 055/07 – 

CGJMAT. TJ/MT 9093 OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-49.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000958-49.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:JURACI DE 

ALMEIDA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMIR 

OSVANDO FRANCO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 11/05/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-49.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000959-34.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:JURACI DE 

ALMEIDA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMIR 

OSVANDO FRANCO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 11/05/2020 Hora: 13:50 , no 

endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-49.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000960-19.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:JURACI DE 

ALMEIDA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMIR 

OSVANDO FRANCO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 11/05/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-49.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000961-04.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:CLEBER DA 

MOTA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMIR OSVANDO 

FRANCO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 11/05/2020 Hora: 14:10 

, no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-49.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000962-86.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:MARCIANA 

FERNANDES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMIR 

OSVANDO FRANCO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 11/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 17 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-49.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000963-71.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:MARCOS 

VENICIUS DA SILVA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMIR 

OSVANDO FRANCO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 13/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 17 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-49.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000964-56.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:FABIO DA SILVA 

LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMIR OSVANDO FRANCO POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 13/05/2020 Hora: 13:40 

, no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000968-93.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON DE PAIVA BOMFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000968-93.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:WELTON DE 

PAIVA BOMFIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 13/05/2020 Hora: 13:50 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 17 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000157-75.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. P. M. (EXEQUENTE)

MARYELLA ALEXANDRA PEREIRA BARRETO BETTIOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE CLINICAS E MATERNIDADE SAO LUCAS VALE DO 

GUAPORE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000157-75.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: MARYELLA ALEXANDRA 

PEREIRA BARRETO BETTIOL, I. B. P. M. EXECUTADO: HOSPITAL DE 

CLINICAS E MATERNIDADE SAO LUCAS VALE DO GUAPORE LTDA - EPP 

Vistos, etc. Uma vez citada a parte executada, e decorrido o prazo legal 

sem que tenha cumprido a obrigação ou apresentado bens para penhora 

ou garantido a execução, determino a adoção de meios expropriatórios 

para pesquisa e penhora de bens e direitos da parte executada, mediante 

consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Considerando 

os colorários orientativos do art. 2º da Lei 9.099/95 e a necessidade de se 

compreender a execução nos Juizados Especiais Cíveis como um 

“processo de resultados” (in Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por 

Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 

1996, página 52), desde já será realizada consulta sucessiva aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados 

contidos em cada sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 

do Código de Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens 

imóveis e móveis em geral). Caso a consulta aos três sistemas seja 

infrutífera, deverá o exequente, no prazo de cinco dias, indicar bens para 

penhora e, não os indicando expressamente e de forma individualizada, 

será extinta a execução, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, 

extraindo certidão do crédito para fins de protesto ou propositura de nova 

execução na Justiça Comum. Desde já indefiro pedido genérico de 

reiteração de acesso aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois 

o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que 

"caso a penhora online tenha resultado infrutífera, é possível, ao 

exequente, novo pedido de utilização do sistema BACEN-Jud, 

demonstrando-se provas ou indícios de modificação na situação 

econômica do executado." (REsp 1284587/SP, Rel. Ministro MASSAMI 

UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 01/03/2012). 

Desde já indefiro, também, a consulta INFOJUD referente a pessoas 

jurídicas, pois a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica é 

meramente contábil e não contem relação detalhada dos bens que 

compõem o patrimônio da sociedade, sendo inócua para fins de pesquisa 

de bens para penhora. Feitas as considerações supra, e após consulta 

aos sistemas informatizados: BACENJUD - Foi penhorada/arrestada 

quantia equivalente a parte do débito, cuja transferência foi determinada 

para conta judicial remunerada, consoante se extrai do recibo de 

protocolamento de ordens judiciais em anexo, que vale como termo de 

penhora/arresto. RENAJUD - Não há veículo registrado em nome da parte 

executada, ou estão baixados, ou possuem gravame de furto/roubo, 

razão pela qual não foi determinada qualquer restrição, vez que seria 

inócua (obs.: o sistema não emite certidão de consulta negativa). INFOJUD 

- Não há informações sobre bens (inexiste Declaração de Operações 

Imobiliárias desde a distribuição da ação; e a parte executada não 

apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três exercícios - 

obs.: o sistema não emite certidão de consulta negativa, e as pessoas 

jurídicas não têm obrigação legal de apresentar a Declaração de Bens e 

Direitos). Em virtude do resultado: - Intime-se a parte exequente para 

indicar bens para penhora, no prazo de dez dias, observado o disposto 

nesta decisão, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95. - Intime-se a parte executada sobre a penhora realizada, no 

prazo de cinco dias (art. 854, §3º, do CPC). Pontes e Lacerda/MT, 17 de 

março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010829-57.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THATYANNE BAIAO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO NUNES DA SILVA (LITISCONSORTES)

VALQUIRIA NUNES RODRIGUES (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010829-57.2015.8.11.0013. EXEQUENTE: THATYANNE BAIAO SILVA 

LITISCONSORTES: GILBERTO NUNES DA SILVA, VALQUIRIA NUNES 

RODRIGUES Vistos, etc. Uma vez citada a parte executada, e decorrido o 

prazo legal sem que tenha cumprido a obrigação ou apresentado bens 

para penhora ou garantido a execução, determino a adoção de meios 

expropriatórios para pesquisa e penhora de bens e direitos da parte 

executada, mediante consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao 

juízo. Considerando os colorários orientativos do art. 2º da Lei 9.099/95 e 

a necessidade de se compreender a execução nos Juizados Especiais 

Cíveis como um “processo de resultados” (in Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo 

Horizonte: Del Rey, 1996, página 52), desde já será realizada consulta 

sucessiva aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, dada a 

natureza dos dados contidos em cada sistema e em observância da 

ordem prevista no art. 835 do Código de Processo Civil (dinheiro, veículos 

de via terrestre, bens imóveis e móveis em geral). Caso a consulta aos 

três sistemas seja infrutífera, deverá o exequente, no prazo de cinco dias, 

indicar bens para penhora e, não os indicando expressamente e de forma 

individualizada, será extinta a execução, na forma do art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95, extraindo certidão do crédito para fins de protesto ou 

propositura de nova execução na Justiça Comum. Desde já indefiro pedido 

genérico de reiteração de acesso aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e 
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INFOJUD, pois o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no 

sentido de que "caso a penhora online tenha resultado infrutífera, é 

possível, ao exequente, novo pedido de utilização do sistema BACEN-Jud, 

demonstrando-se provas ou indícios de modificação na situação 

econômica do executado." (REsp 1284587/SP, Rel. Ministro MASSAMI 

UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 01/03/2012). 

Desde já indefiro, também, a consulta INFOJUD referente a pessoas 

jurídicas, pois a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica é 

meramente contábil e não contem relação detalhada dos bens que 

compõem o patrimônio da sociedade, sendo inócua para fins de pesquisa 

de bens para penhora. Feitas as considerações supra, e após consulta 

aos sistemas informatizados: BACENJUD - Foi penhorada/arrestada 

quantia equivalente a parte do débito, cuja transferência foi determinada 

para conta judicial remunerada, consoante se extrai do recibo de 

protocolamento de ordens judiciais em anexo, que vale como termo de 

penhora/arresto. RENAJUD - Foi constatada a existência de veículo 

registrado em nome da parte executada, e foi lançada restrição para 

circulação, com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, 

de forma a assegurar o cumprimento da ordem judicial. Em virtude do 

resultado: - Intime-se a parte executada sobre a penhora realizada, no 

prazo de cinco dias (art. 854, §3º, do CPC). - Determino a expedição de 

mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo restringido, no 

endereço que consta no cadastro do DETRAN. Nomeio como depositário a 

parte exequente ou a pessoa que este indicar, independentemente de 

termo de compromisso nos autos, devendo o veículo ser entregue a este 

para guarda enquanto durar o processo. Realizada a penhora e avaliação, 

intimem-se as partes, na forma da lei. Pontes e Lacerda/MT, 17 de março 

de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000301-15.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMIRES FRANCO SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT197930-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000301-15.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

THAMIRES FRANCO SANTOS Vistos, etc. Uma vez citada a parte 

executada, e decorrido o prazo legal sem que tenha cumprido a obrigação 

ou apresentado bens para penhora ou garantido a execução, determino a 

adoção de meios expropriatórios para pesquisa e penhora de bens e 

direitos da parte executada, mediante consulta aos sistemas 

informatizados disponíveis ao juízo. Considerando os colorários 

orientativos do art. 2º da Lei 9.099/95 e a necessidade de se compreender 

a execução nos Juizados Especiais Cíveis como um “processo de 

resultados” (in Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52), desde já será realizada consulta sucessiva aos sistemas BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados contidos em cada 

sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 do Código de 

Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens imóveis e móveis 

em geral). Caso a consulta aos três sistemas seja infrutífera, deverá o 

exequente, no prazo de cinco dias, indicar bens para penhora e, não os 

indicando expressamente e de forma individualizada, será extinta a 

execução, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, extraindo certidão do 

crédito para fins de protesto ou propositura de nova execução na Justiça 

Comum. Desde já indefiro pedido genérico de reiteração de acesso aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento no sentido de que "caso a penhora online 

tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de 

utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado." (REsp 1284587/SP, 

Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, 

DJe 01/03/2012). Desde já indefiro, também, a consulta INFOJUD referente 

a pessoas jurídicas, pois a declaração de imposto de renda de pessoa 

jurídica é meramente contábil e não contem relação detalhada dos bens 

que compõem o patrimônio da sociedade, sendo inócua para fins de 

pesquisa de bens para penhora. Feitas as considerações supra, e após 

consulta aos sistemas informatizados: BACENJUD - Foi 

penhorada/arrestada quantia equivalente à integralidade da quantia 

pretendida pelo exequente, cuja transferência foi determinada para conta 

judicial remunerada, consoante se extrai do recibo de protocolamento de 

ordens judiciais em anexo, que vale como termo de penhora/arresto. Em 

virtude do resultado: - Intime-se a parte executada sobre a penhora 

realizada, no prazo de cinco dias (art. 854, §3º, do CPC). Pontes e 

Lacerda/MT, 17 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010555-59.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE STINGELLIN VERLINDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE CARVALHO FRANCO OAB - MG38032 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS LIMA DE SANTANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010555-59.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: JAQUELINE STINGELLIN 

VERLINDO EXECUTADO: ELIAS LIMA DE SANTANA Vistos, etc. Uma vez 

citada a parte executada, e decorrido o prazo legal sem que tenha 

cumprido a obrigação ou apresentado bens para penhora ou garantido a 

execução, determino a adoção de meios expropriatórios para pesquisa e 

penhora de bens e direitos da parte executada, mediante consulta aos 

sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Considerando os colorários 

orientativos do art. 2º da Lei 9.099/95 e a necessidade de se compreender 

a execução nos Juizados Especiais Cíveis como um “processo de 

resultados” (in Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52), desde já será realizada consulta sucessiva aos sistemas BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados contidos em cada 

sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 do Código de 

Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens imóveis e móveis 

em geral). Caso a consulta aos três sistemas seja infrutífera, deverá o 

exequente, no prazo de cinco dias, indicar bens para penhora e, não os 

indicando expressamente e de forma individualizada, será extinta a 

execução, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, extraindo certidão do 

crédito para fins de protesto ou propositura de nova execução na Justiça 

Comum. Desde já indefiro pedido genérico de reiteração de acesso aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento no sentido de que "caso a penhora online 

tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de 

utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado." (REsp 1284587/SP, 

Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, 

DJe 01/03/2012). Desde já indefiro, também, a consulta INFOJUD referente 

a pessoas jurídicas, pois a declaração de imposto de renda de pessoa 

jurídica é meramente contábil e não contem relação detalhada dos bens 

que compõem o patrimônio da sociedade, sendo inócua para fins de 

pesquisa de bens para penhora. Feitas as considerações supra, e após 

consulta aos sistemas informatizados: BACENJUD - Foi 

penhorada/arrestada quantia equivalente a parte do débito, cuja 

transferência foi determinada para conta judicial remunerada, consoante 

se extrai do recibo de protocolamento de ordens judiciais em anexo, que 

vale como termo de penhora/arresto. RENAJUD - Foi constatada a 

existência de veículo registrado em nome da parte executada, e foi 

lançada restrição para circulação, com fundamento no art. 139, IV, do 

Código de Processo Civil, de forma a assegurar o cumprimento da ordem 

judicial. Em virtude do resultado: - Intime-se a parte executada sobre a 

penhora realizada, no prazo de cinco dias (art. 854, §3º, do CPC). - 

Determino a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do 

veículo restringido, no endereço que consta no cadastro do DETRAN. 

Nomeio como depositário a parte exequente ou a pessoa que este indicar, 

independentemente de termo de compromisso nos autos, devendo o 
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veículo ser entregue a este para guarda enquanto durar o processo. 

Realizada a penhora e avaliação, intimem-se as partes, na forma da lei. 

Pontes e Lacerda/MT, 17 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003160-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DOS REIS TOME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1003160-67.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: TANIA MARIA DOS REIS TOME 

EXECUTADO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos, etc. Uma 

vez citada a parte executada, e decorrido o prazo legal sem que tenha 

cumprido a obrigação ou apresentado bens para penhora ou garantido a 

execução, determino a adoção de meios expropriatórios para pesquisa e 

penhora de bens e direitos da parte executada, mediante consulta aos 

sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Considerando os colorários 

orientativos do art. 2º da Lei 9.099/95 e a necessidade de se compreender 

a execução nos Juizados Especiais Cíveis como um “processo de 

resultados” (in Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52), desde já será realizada consulta sucessiva aos sistemas BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados contidos em cada 

sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 do Código de 

Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens imóveis e móveis 

em geral). Caso a consulta aos três sistemas seja infrutífera, deverá o 

exequente, no prazo de cinco dias, indicar bens para penhora e, não os 

indicando expressamente e de forma individualizada, será extinta a 

execução, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, extraindo certidão do 

crédito para fins de protesto ou propositura de nova execução na Justiça 

Comum. Desde já indefiro pedido genérico de reiteração de acesso aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento no sentido de que "caso a penhora online 

tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de 

utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado." (REsp 1284587/SP, 

Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, 

DJe 01/03/2012). Desde já indefiro, também, a consulta INFOJUD referente 

a pessoas jurídicas, pois a declaração de imposto de renda de pessoa 

jurídica é meramente contábil e não contem relação detalhada dos bens 

que compõem o patrimônio da sociedade, sendo inócua para fins de 

pesquisa de bens para penhora. Feitas as considerações supra, e após 

consulta aos sistemas informatizados: BACENJUD - Não foi bloqueada 

qualquer quantia e/ou foi bloqueada quantia relativamente irrisória, quando 

comparada com o valor da execução, e/ou que seria totalmente absorvida 

pelo pagamento das custas da execução, razão pela qual foi determinado 

seu desbloqueio, com fundamento no art. 836 do CPC. RENAJUD - Foi 

constatada a existência de quatro veículos registrados em nome da parte 

executada, mas sobre todos recaem inúmeros gravames oriundos de 

diversas Varas de todo o país, conforme documento anexo. Foi lançada 

restrição para circulação, com fundamento no art. 139, IV, do Código de 

Processo Civil, de forma a assegurar o cumprimento da ordem judicial. Em 

virtude do resultado: - Intime-se a parte exequente para indicar bens para 

penhora, no prazo de dez dias, observado o disposto nesta decisão, sob 

pena de extinção na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. - Deverá a 

parte exequente, ainda, informar se tem interesse na penhora dos 

veículos, apesar das inúmeras restrições lançadas por outros juízos, 

sobretudo trabalhista. Em caso positivo, determino a expedição de 

mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo restringido, no 

endereço que consta no cadastro do DETRAN. Nomeio como depositário a 

parte exequente ou a pessoa que este indicar, independentemente de 

termo de compromisso nos autos, devendo o veículo ser entregue a este 

para guarda enquanto durar o processo. Realizada a penhora e avaliação, 

intimem-se as partes, na forma da lei. Pontes e Lacerda/MT, 17 de março 

de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000101-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CORREA DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000101-71.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: CORREA DA COSTA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: MARIA CONCEICAO DA SILVA 

Vistos, etc. Uma vez citada a parte executada, e decorrido o prazo legal 

sem que tenha cumprido a obrigação ou apresentado bens para penhora 

ou garantido a execução, determino a adoção de meios expropriatórios 

para pesquisa e penhora de bens e direitos da parte executada, mediante 

consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Considerando 

os colorários orientativos do art. 2º da Lei 9.099/95 e a necessidade de se 

compreender a execução nos Juizados Especiais Cíveis como um 

“processo de resultados” (in Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por 

Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 

1996, página 52), desde já será realizada consulta sucessiva aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados 

contidos em cada sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 

do Código de Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens 

imóveis e móveis em geral). Caso a consulta aos três sistemas seja 

infrutífera, deverá o exequente, no prazo de cinco dias, indicar bens para 

penhora e, não os indicando expressamente e de forma individualizada, 

será extinta a execução, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, 

extraindo certidão do crédito para fins de protesto ou propositura de nova 

execução na Justiça Comum. Desde já indefiro pedido genérico de 

reiteração de acesso aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois 

o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que 

"caso a penhora online tenha resultado infrutífera, é possível, ao 

exequente, novo pedido de utilização do sistema BACEN-Jud, 

demonstrando-se provas ou indícios de modificação na situação 

econômica do executado." (REsp 1284587/SP, Rel. Ministro MASSAMI 

UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 01/03/2012). 

Desde já indefiro, também, a consulta INFOJUD referente a pessoas 

jurídicas, pois a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica é 

meramente contábil e não contem relação detalhada dos bens que 

compõem o patrimônio da sociedade, sendo inócua para fins de pesquisa 

de bens para penhora. Feitas as considerações supra, e após consulta 

aos sistemas informatizados: BACENJUD - Foi penhorada/arrestada 

quantia equivalente a parte do débito, cuja transferência foi determinada 

para conta judicial remunerada, consoante se extrai do recibo de 

protocolamento de ordens judiciais em anexo, que vale como termo de 

penhora/arresto. RENAJUD - Não há veículo registrado em nome da parte 

executada, ou estão baixados, ou possuem gravame de furto/roubo, 

razão pela qual não foi determinada qualquer restrição, vez que seria 

inócua (obs.: o sistema não emite certidão de consulta negativa). INFOJUD 

- Não há informações sobre bens (inexiste Declaração de Operações 

Imobiliárias desde a distribuição da ação; e a parte executada não 

apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três exercícios - 

obs.: o sistema não emite certidão de consulta negativa, e as pessoas 

jurídicas não têm obrigação legal de apresentar a Declaração de Bens e 

Direitos). Em virtude do resultado: - Intime-se a parte exequente para 

indicar bens para penhora, no prazo de dez dias, observado o disposto 

nesta decisão, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95. - Intime-se a parte executada sobre a penhora realizada, no 

prazo de cinco dias (art. 854, §3º, do CPC). Pontes e Lacerda/MT, 17 de 

março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000835-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY BATISTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1000835-22.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: ROSEMARY 

BATISTA DOS SANTOS EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, 

etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da 

Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se alvará para 

levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada nos autos, se 

necessário. Determino a liberação de todas as penhoras em excesso e 

restrições oriundas destes autos. A penhora foi liberada pelo próprio 

sistema BACENJUD, Após, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 

17 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000318-14.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IONES MARIA SANGALLI ABI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que procedo a intimação das 

partes para no prazo legal manifestarem-se sobre o laudo pericial 

acostado nos autos por derradeiro Poxoréu, 17 de março de 2020. 

SALUSTIANO CANDIDO PEREIRA FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE POXORÉO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 

34361250

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000266-47.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000266-47.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: LAZARO AUGUSTO DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA a 

ser deferida em sede de sentença, proposta por LAZARO AUGUSTO DA 

SILVA, em face do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria por 

idade rural. Narra a parte autora, em síntese, que faz jus ao benefício, 

tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais previstos na lei 

Previdenciária. Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Presentes os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. DEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 

c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. Para melhor elucidação dos 

fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o benefício foi 

postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia integral do 

processo administrativo no qual o autor requereu o aludido benefício no 

prazo de 10 (dez) dias. Haja vista a vinculação da autarquia ao princípio 

da legalidade, e, portanto, aos requisitos legais para a concessão do 

benefício é de raríssima prática a transação entre a autarquia 

previdenciária com os pleiteantes de prestações previdenciárias. Com 

efeito, com fundamento no princípio da razoável duração do processo e 

da efetividade da prestação jurisdicional, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste, via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. Defere-se o pedido de tramitação prioritária, 

com fulcro no art. 71 da Lei 10741/2003. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000221-43.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

WEBER BARBOSA SILVERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE POXOREU MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000221-43.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

WEBER BARBOSA SILVERIO DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

POXOREU MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro o pedido de 

folhas retro e determino o processamento da fase de cumprimento de 

sentença. Proceda ao Cartório às alterações e anotações necessárias, 

nos termos do artigo 348 e seguintes da CNGC, providenciando o Gestor a 

conversão do tipo de processo para o código da classe 00156 do PROJUD 

ou 20126, a depender do sistema vinculado ao feito. Intime-se a autarquia 

ré, com envio dos autos em carga para, satisfazerem o determinado na r. 

sentença em 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 c/c o art. 536 do 

Código de Processo Civil, sob pena de incorrer em bloqueio de verbas 

públicas. Intimem-se. Ás providências cumpra-se expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000222-28.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO ZILIANI OAB - MT0000644A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES MAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000222-28.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: ADAIR ALVES DE ARAUJO REQUERIDO: MARIA 

APARECIDA ALVES MAIA Vistos. Intime-se o requerente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento das custas judiciais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 320 e 321 do 

CPC/15. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Poxoréu, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000403-29.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EURIVAL SOARES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO OAB - MT0015222A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

WELLON VINICIUS MARQUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000403-29.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: EURIVAL SOARES BORGES REQUERIDO: WELLON 

VINICIUS MARQUES DE SOUZA, BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se 

de pedido de tutela cautelar de urgência em caráter antecedente, ajuizada 

por EURIVAL SOARES BORGES em desfavor de WELLON VINICIUS 

MARQUES DE SOUZA e BANCO DO BRASIL SA. Narra a inicial, em 

síntese, que na data de 16/03/2020 a parte autora foi surpreendida em sua 

fazenda (Fazenda Trabalho), quando o oficial de justiça da comarca, 

acompanhado de guarnição da Polícia Militar, apresentou mandado de 

remoção de n. 42363, extraído dos autos da ação de execução de título 

extrajudicial proposta pelo segundo réu (Banco do Brasil S/A) contra 

Edivaldo Duarte Borges, código 79381,  processo n º 

0000779-03.2018.811.0014, em curso perante a 2ª Vara Cível da Comarca 

de Poxoréu-MT, para a retirada de 144 vacas da raça nelore, com idade 

de 36 a 48 meses, do tipo “boiadeira”, arrematadas em hasta pública pelo 

primeiro réu (Wellon Vinicius Marques de Souza). Aduz que, na verdade, 

todo o rebanho da fazenda é de propriedade do autor e não do executado 

da referida execução de título extrajudicial, o sr. Edivaldo Duarte Borges 

que, segundo narrado, seria apenas funcionário da “Fazenda Trabalho”. 

Ressalta que diversos dos animais que estavam sendo separados no 

cumprimento da medida estão prenhes e o transporte se daria sem os 

cuidados necessários, com inobservância de regras sanitárias e dos 

protocolos indispensáveis para o transporte seguro de animais. Relata que 

na data de hoje, 17/03/2020, o oficial de justiça retornaria à Fazenda para 

cumprimento do mandado, uma vez que iniciado no dia 16/03/2020, não foi 

possível concluir por ausência de meio de transporte. Com base nisso, 

requer a concessão de tutela cautelar de urgência em caráter 

antecedente para determinar a suspensão do mandado de remoção ou, 

alternativamente, a imediata devolução do gado para a Fazenda Trabalho. 

Em consonância com o disposto no art. 305 a 310 do CPC/15 e demais 

disposições relativas às tutelas de urgência, tenho que a concessão da 

liminar sem oitiva da parte contrária requer a demonstração, por meio de 

elementos mais contundentes, da probabilidade do direito alegado, além do 

efetivo risco ao resultado útil do processo ou o risco de dano, sobretudo 

porque seu deferimento implica, a priori, na suspensão de mandado 

expedido mediante procedimento judicial em que se observou os preceitos 

legais pertinentes. Ante o exposto, deixo de analisar, por ora, o pedido de 

tutela provisória de urgência vindicado. Outrossim, determino ao oficial de 

justiça da comarca que, imediatamente (haja vista a urgência que a medida 

requer), dirija-se ao local e proceda à constatação da situação narrada, 

aportando aos autos tudo quanto constatado especificamente no tocante 

à propriedade dos semoventes e à forma de transporte da qual pretende 

se valer o responsável pelo cumprimento do mandado de remoção. 

Acostado ao caderno processual o respectivo auto, venham-me os autos 

conclusos para decisão. Intime-se o requerente para que, em 24 horas, 

providencie o pagamento das custas e diligências, sob pena de 

indeferimento da inicial ou revogação da liminar eventualmente concedida. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Poxoréu, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74251 Nr: 674-60.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Silveira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 VISTO,

Ante a certidão retro e considerando que a Defensoria Pública deixou de 

atuar neste Juízo, através da Portaria 779/DPG/2017, nomeio o(a) 

advogado(a), Dr.(a) KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - OAB/MT 

19204, como Defensor(a) Dativo(a) do acusado.

Intime-o(a), pessoalmente, o(a) advogado(a) supramencionado(a) para 

manifestar-se acerca de sua nomeação.

Por conseguinte, em aceitando o encargo, fica desde já fixados os 

honorários advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo com a 

tabela da OAB, que arbitro em 05 (cinco) URH.

Em seguida, intime-o(a), para apresentação de resposta a acusação, no 

prazo legal de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 25 de julho de 2019.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 24436 Nr: 1914-36.2007.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emília Maria Cesar da Silva Pereira, Alberto Cesar da 

Silva, Alen Cesar da Silva, Diogo Douglas Naves, Luciano Douglas Naves, 

Espólio de Altino Fernando da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurete Rodrigues Silva Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE 

AMORIM - OAB:5272, Fernanda Lúcia Oliveira de Amorim - 

OAB:5272/MT, Wesley Lopes da Silva Martins - OAB:15.518/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 Processo nº 1914-36.2007.811.0014 (Código 24436)

Vistos etc.

Compulsando os autos, noto que razão assiste à parte impugnante, 

porquanto, decorridos mais de 10 (dez) anos desde a prolação da 

sentença de fls. 41/43, não foram adotadas as providências necessárias 

para retificar o valor da causa, sendo certo, inclusive, que na ação 

principal já houve coisa julgada material, restando, porém, patente prejuízo 

ao erário diante do não recolhimento adequado das custas pela parte 

impugnada.

Destarte, DETERMINO a expedição de mandado e avaliação dos imóveis 

relativos aos embargos de terceiro 616-77.2005.811.0014 (Código 18508), 

devendo, na sequência, a secretaria, adotar as providências necessárias 

para retificar o valor daquela causa, como determinado na sentença 

supracitada.

Após, adotadas estas providências, DETERMINO seja reelaborado o 

cálculo relativo àquelas custas judiciais e, caso constatada diferença de 

valores entre o efetivamente recolhido e o valor que deveria ser recolhido 

em razão da retificação do valor da causa, DETERMINO a expedição da 

documentação necessária para que a central de arrecadação e 

arquivamento efetue a cobrança dos valores relativos às custas judiciais 

remanescentes.

Cumpridas integralmente estas providências, ARQUIVEM-SE estes autos, 

com as baixas e anotações cabíveis.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Poxoréu/MT, 5 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 25797 Nr: 1055-83.2008.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Luis Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otoni Vilela de Moraes, Delson Guimarães 

Vilela, Jonas Balbino de Moraes, Diaura Vilela de Moraes, Dativo Vilela de 

Moraes, Maria José Vilela Barbosa, Josemar Batista Vilela, Marilza 
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Morbeck Vilela, Maria Eleonor Vilela de Moraes, Lacemy Duarte Vilela, 

Maria Elizete Vilela de Moraes, Donizete Vilela de Moraes, Antonio Silva 

Duarte, Dirce Vilela Duarte, Maria da Glória Morbeck Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Luis Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gomes da Silva - 

OAB:4957/MT, Edilzete Gomes Morais de Abreu - OAB:MT-15.984, 

GILBERTO LUIS ALMEIDA - OAB:7732, Gilberto Luis Almeida - 

OAB:7732-B, Humberto Nélis Ferreira - OAB:DF/44543, Vilma Nelis 

Ferreira - OAB:DF/9869

 Processo nº 1055-83.2008.811.0014 (Código 25797)

Vistos.

INDEFIRO o pedido formulado pela parte exequente às fls. 434/435, uma 

vez que sequer foram cumpridas ainda as disposições da decisão 

derradeira. Neste sentido, destaco que a intimação da parte adversa para 

quitar o débito na forma do art. 523 do CPC deu-se em 03/02/2020 (fl. 

417), porém, antes mesmo que fosse possível o decurso de tempo 

razoável para expedição e cumprimento da comunicação e do prazo para 

pagamento, a parte exequente prematuramente postula pelo bloqueio de 

ativos por meio do Sistema Bacenjud. Assim, é medida necessária o 

indeferimento da postulação.

Decidido o pedido, DETERMINO à secretaria o integral cumprimento da 

decisão de fls. 417, intimando-se os executados para pagar o débito, na 

forma do art. 523 do CPC.

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 3 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 71953 Nr: 1563-48.2016.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindinalva Sousa de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1563-48.2016.811.0014 (Código n° 71953)

 Vistos,

Cuide-se de cumprimento de sentença impetrada por LINDINALVA SOUSA 

DE ARRUDA, em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, todos devidamente qualificados nos autos.

Consoante no dispositivo da sentença transitada em julgado (fl.147/151-v) 

foi determinado que o INSS implantasse o beneficio do auxílio-doença pelo 

período de 18 (dezoito) meses.

No entanto, em manifestação da parte exequente (fl. 188), verifica-se que 

o auxilio foi implantado em 29.07.2019, e foi interrompido no dia 

10.01.2020, assim, somente foram pagos 5 (cinco) meses do beneficio, ou 

seja, faz jus ainda de 12 (doze) meses de amparo.

 Ante exposto, INTIME-SE a autarquia ré para que, no prazo impreterível de 

10 (dez) dias, PROCEDA o restabelecimento da implantação do benefício 

previdenciário concedido à parte exequente, nos termos da sentença 

prolatada nos autos, ou comprove que o fez, sob pena de incorrer em 

multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário com a urgência que o caso requer.

Poxoréu/MT, 5 de março de 2020.

 Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 83655 Nr: 687-88.2019.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz João Zancanaro, Espólio de Ester Zancanaro, 

MARLI MARIA CAMBRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Luiz dos Santos Castro, Eli Sandra 

Freitas Bacci Castro, Biavatti Transportes de Diesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN HUMBERTO JORGE - 

OAB:329181

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Embargos à Execução nº 687-88.2019.811.0014 (Código 83655)

Vistos.

INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo embargante, pelo 

que MANTENHO integralmente a decisão agravada, uma vez que a 

disposição do artigo 919 do CPC é clara ao determinar que os embargos 

não terão efeito suspensivo, porém, se constatada a presença dos 

requisitos para concessão de tutela provisória, o julgador poderá 

conceder a suspensão do executivo principal, desde que este esteja 

garantido por penhora, depósito ou caução.

Abra-se vistas às partes para que, no prazo legal e sucessivo, 

começando pela parte autora, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Deverão, ainda, em mesma oportunidade, arrolar testemunhas, caso 

pretendam a produção de prova testemunhal, no limite de 03 (três) para 

cada parte, as quais deverão comparecer à eventual audiência de 

instrução e julgamento independentemente de intimação.

Cumpridas estas providências, certifique a secretaria e, após, venham-me 

os autos conclusos para deliberações.

Em tempo, advirta-se às partes que, em razão do princípio do livre 

convencimento motivado, há a possibilidade de julgamento antecipado do 

mérito, conforme autoriza o art. 920, inc. II do CPC, alerta que se faz em 

observância ao artigo 10 de mencionado diploma.

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 05 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 84228 Nr: 974-51.2019.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karollyne Valadares Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benhur Generoso do Amaral Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdineia Eterna Andrade 

Rocha - OAB:21065/O

 Processo nº 974-51.2019.811.0014 (Código 84228)

Vistos.

Procedida à tentativa de penhora on line, observou-se que o CPF 

informado não é válido.

Intime-se a parte requerente para que apresente nos autos, o número 

correto do CPF, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 03 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 85176 Nr: 1698-55.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Rodrigues Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MENEZES - 

OAB:13322

 Ante o exposto, demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum in 

libertatis, este último materializado pela necessidade de garantir-se a 

ordem pública, assim preenchendo as exigências contidas nos artigos 312 

e 313 do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pelo denunciado ADELINO RODRIGUES ALVES.Ciência ao MP e 

à defesa. Oficie-se, também, aos Juízos das Varas Criminais onde 

tramitam ações penais em desfavor do réu, comunicando a atual prisão e 

a existência deste feito.Às providências. Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 16 de 

março de 2020.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85252 Nr: 1775-64.2019.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raniell Soares Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 Certifico que em virtude da informação juntada nestes autos através do 

ofício nº 283/2020/PRRMESC/MT, do Gerente de Apoio Adm.e Penal da 

Penitenciária Major Eldo de Sá Correa acerca da impossiblidade de escolta 

do recuperando, impusiono estes autos no sentido de intimar os 

advogados via DJE que a audiência designada nestes autos para o dia 

18/3/2020 às 14h00min será realizada por videoconferência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85324 Nr: 1838-89.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cássio Almeida Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Jose Cador - 

OAB:14323/MT

 Certifico que em virtude da informação juntada nestes autos através do 

ofício nº 284/2020/PRRMESC/MT, do Gerente de Apoio Adm.e Penal da 

Penitenciária Major Eldo de Sá Correa acerca da impossiblidade de escolta 

do recuperando, impusiono estes autos no sentido de intimar os 

advogados via DJE que a audiência designada nestes autos para o dia 

18/3/2020 às 13h00min será realizada por videoconferência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85587 Nr: 2065-79.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakson dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:MT 20235/O

 Certifico que em virtude da informação juntada nestes autos através do 

ofício nº 283/2020/PRRMESC/MT, do Gerente de Apoio Adm.e Penal da 

Penitenciária Major Eldo de Sá Correa acerca da impossiblidade de escolta 

do recuperando, impusiono estes autos no sentido de intimar os 

advogados via DJE que a audiência designada nestes autos para o dia 

18/3/2020 às 13h30min será realizada por videoconferência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27037 Nr: 996-61.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayane Cristina Banhos Ferrari 

- OAB:23903/0, Dayse Crystina de Oliveira Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Soares Rocha - 

OAB:OAB/GO 9567, João Batista Cavalcante da Silva - OAB:MT- 

3.448, Marcos Paulo Santos da Silva - OAB:9.565

 Processo n° 996-61.2009.811.0014 (Código 27037)

Vistos,

 Ante a petição retro, REMETO os autos ao CEJUSC (Centro Judiciário de 

Solução de conflitos e cidadania de Poxoréu), para que sejam as partes 

convocadas para comparecimento em audiência de conciliação e 

mediação.

 Em não havendo acordo, volvam-me os autos para análise do petitório de 

fls. 436/437.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

Poxoréu/MT, 16 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62568 Nr: 831-72.2013.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Umbelino Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria de Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal 

promover regular andamento no feito

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxioliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67155 Nr: 761-84.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Venceslau de Lana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777, Leonardo Gomes Martins - OAB:MT - 

20256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 67155DECISÃOTrata-se de procedimento de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA veiculado pelo INSS em face de MARIA VENCESLAU DE LANA, 

para devolução das parcelas de benefício previdenciário recebidas em 

razão de tutela provisória de urgência concedida e posteriormente 

revogada por sentença de improcedência.Ocorre que o Tema 692 do STJ, 

segundo o qual ”A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor 

da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente 

recebidos” (tema 692 do STJ) encontra-se afetado para revisão desde 

dezembro de 2018.Destarte, nos termos do art. 1029, § 4º do CPC/15, 

determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem 

no território nacional: “Há determinação de suspensão do processamento 

de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou 

coletivos, que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente 

ao Tema n. 692/STJ e tramitem no território nacional, com a ressalva de 

incidentes, questões e tutelas, que sejam interpostas a título geral de 

provimentos de urgência nos processos objeto do sobrestamento 

(acórdão publicado no DJe de 3/12/2018, questão de ordem nos REsps n. 

1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 

1.734.698/SP).”Com efeito, por ora, deixo de analisar o petitório de fls. 

182/182-V.SUSPENDA-SE o curso do processo até que advenha decisão 

da Egrégia Corte sobre o aludido pedido de revisão.No mais, relativamente 

ao petitório de fls. 197/198, sem razão o causídico, haja vista que o 

disposto no art. 85, § 11º refere-se aos honorários sucumbenciais. No 

caso em apreço, a decisão do Egrégio Tribunal foi desfavorável à parte 

autora (patrocinada pelo peticionante), sendo desta o ônus de arcar com 

eventual condenação em honorários advinda do tribunal (acaso existente), 

em favor do advogado da parte vencedora.INTIMEM-SE as partes. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Poxoréu, 16 de março de 

2020.DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67910 Nr: 1151-54.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eudina Menezes Ribeiro Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarrem-se sobre a proposta de honorários acosta nos autos por 

derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3667 Nr: 506-54.2000.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlindo Almeida Novais, Edson Araújo dos 

Santos e outros, Evarista Estrela Margues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:/MT - 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Campos - 

OAB:14762/MT

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal 

promover regular andamento no feito

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxioliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 20770 Nr: 18-89.2006.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESdO, ESOB, ESdO, ESdOM, ESP, ESdO, WSAdO, 

ESdO, EMSdO, WSAdO, WSAdO, HSdOJ, AdCS, RdCS, CSSdO, DSdSN, 

MSSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enir Arge Conceição - OAB:2232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 20770

 VISTO,

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 165, revogo a nomeação de fl. 

162.

NOMEIO, nos termos do artigo 298 da CNGCJ/MT, como advogado (a) 

dativo, para apresentar memoriais escritos, o (a) advogado (a) RUTH 

LORENA ARAÚJO VIEIRA - OAB/MT 24275/0, regularmente inscrito (a) no 

cadastro de advogados dativos desta comarca.

Desde já fixo, como honorários para pagamento do (a) nomeado (a) 

causídico (a), conforme Resolução n.º 096/2007 do Conselho da Ordem 

dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, e nos termos do 

artigo 303 da CNGCJ/MT, em 06 (seis) URH – Unidade Referencial de 

honorários.

Intime-se o (a) defensor (a) constituído (a) de seu múnus, cientificando-o 

das obrigações e restrições constantes dos itens 304 e 305 da 

CNGCJ/MT.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, 16 de março de 2020

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28237 Nr: 743-39.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudia Maria Taques, Claudia Maria Taques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador (a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Braga - OAB:MT 12.572, Flávio José Ferreira - OAB:MT-3574

 Face à aparente possibilidade de reconhecimento da prescrição 

intercorrente, haja vista o período de tempo transcorrido desde o momento 

em que a Fazenda Pública tomou conhecimento da inexistência de bens 

penhoráveis, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 921, § 5° do CPC/15).

Por conseguinte, deixo de analisar por ora, o pedido veiculado no petitório 

retro.

Poxoréu/MT, 16 de março de 2020.

 Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 29838 Nr: 642-65.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Pereira Figueiredo - ME, Edson Pereira 

Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Subprocurador-Geral Fiscal - OAB:3.791-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Face à aparente possibilidade de reconhecimento da prescrição 

intercorrente, haja vista o período de tempo transcorrido desde o momento 

em que a Fazenda Pública tomou conhecimento da inexistência de bens 

penhoráveis, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 921, § 5° do CPC/15).

Por conseguinte, deixo de analisar por ora, o pedido veiculado no petitório 

retro.

Poxoréu/MT, 16 de março de 2020.

 Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61923 Nr: 212-45.2013.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Aparecido de Vitto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Subprocurador-Geral Fiscal - OAB:3.791-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Aparecido de Vitto 

Junior - OAB:4.838-A, JOEL BECKER - OAB:14071/O, Thâmis Vizzotto 

- OAB:9.712/MT

 Código 61923

SENTENÇA

Visto,

Trata-se de execução fiscal ajuizada por FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

em face de GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos verifica-se que o exequente informou o adimplemento 

total do crédito tributário, postulando, assim, pela extinção da presente 

execução fiscal fl.89.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme relato alhures, houve a satisfação integral da dívida que seu 

ensejo ao ajuizamento desta execução fiscal, de tal sorte a parte credora 

postula a extinção do feito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II c/c artigo 513 

caput do novel Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução fiscal, com resolução de mérito, haja vista o pagamento do 

crédito tributário.

Ademais, defiro o pedido para levantamento de eventuais penhoras 

existentes em nome do executado, bem como o desbloqueio de contas, 

relacionados com a CDA supracitada.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

P.R.I.

Poxoréu/MT ¬¬¬16 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63056 Nr: 1253-47.2013.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Soares, Reginaldo Gonçalves Belline

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1253-47.2013.811.0014 (Código n. 63056)

 Vistos,

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal, ajuizada pela UNIÃO (FAZENDA 

NASCIONAL) em desfavor ADELINO SOARES e REGINALDO GONÇALVES 

BELLINE, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Ante o contido no artigo 2º, da Portaria nº 75/2012, verbis: “O Procurador 

da Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida à citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito. ”.

Isto posto, DEFIRO o pedido de fl. 140-v e, deste modo, DETERMINO o 

arquivamento o feito, sem baixa na distribuição, nos moldes do artigo 

supramencionado c/c o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Ás providências, cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Poxoréu/MT, 16 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63878 Nr: 465-96.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, defiro o pedido de fls. 71/72.Dessa forma, 

determino a penhora sobre os cartões de crédito e débito, assim 

levando-se em conta os princípio da efetividade e preservação da 

empresa executada, oficie-se à operadora de cartões de débito e crédito 

AMERICAN EXPRES DO BRASIL E CIA, E VISA DO BRASIL.., para que 

deposite em juízo o percentual de 30% sobre o faturamento referente ao 

cartão de crédito e débito da executada VALERIA FERREIRA CUNHA, 

pessoa física, CPF nº 907.073.381-15, até o limite de R$ 2.429,12 (dois mil, 

quatrocentos e vinte e nove reais, e doze centavos).Às providências, 

CUMPRA-SE. Darwin de Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65258 Nr: 1426-37.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pinto Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65258

Vistos.

Compulsando os autos, observo que o alvará de fl. 115 fora expedido 

para levantamento dos valores vinculados ao processo. A ordem fora 

expedida, considerando-se o valor bloqueado, mais correção monetária 

existente na conta judicial vinculada ao processo.

 Não obstante, é de rigor que haja, igualmente, a incidência de juros 

moratórios desde o efetivo bloqueio do numerário. Neste sentido, tem-se 

que os cálculos apresentados pelo departamento auxiliar da Presidência 

indicam, como valor total, a quantia de R$ 24.251,51 (vinte e quatro mil, 

duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), os quais 

abarcam a correção monetária, assim como os juros gerados até a data 

de 20 de janeiro de 2020.

Ademais, a decisão que homologou os cálculos e extinguiu o cumprimento 

de sentença (fl. 114) condenou a requerida ao pagamento de honorários 

sucumbenciais fixados em R$ 1000,00 (mil reais).

 Com efeito, INDEFIRO o pedido de bloqueio de bens, eis que, em regra, os 

débitos da Fazenda Pública devem ser pagos com observância do 

disposto no art. 100 da CRFB/88.

 Outrossim, EXPEÇA-SE RPV para pagamento relativo ao valor 

remanescente (1861,11 – um mil, oitocentos e sessenta e um reais e onze 

centavos). Na sequência, EXPEÇA-SE o competente alvará e intime-se.

Às providências cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Após, certificada a disponibilização do numerário, REMETAM-SE os autos 

ao arquivo definitivo.

 Poxoréu/MT, 16 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 69195 Nr: 1771-66.2015.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cursino de Araújo, Marineide Cursino Braga, 

Antonio Valerio Cursino, Leoniria Cursino de Araújo Oliveira, Juldineide 

Cursino Araújo Sousa, Edezio Cursino de Araújo, Divanei Cursino de 

Souza, Andréa Cursino Dourado, Mayana Christina Cursino Souza, 

Yéssica Camilla Cursino de Souza, Maria Joaquina Cursino de Souza, 

Irson Francisco de Souza Neto, Rafaela Cursino dos Santos, Daiana Aires 

Cursino Campos, Rosa Maria Cursino da Silva, Maura de Ravena Cursino 

da Silva, Pollyanna Aparecida Cursino da Silva, Ana Paula Cursino da Silva 

Cruz, Rafael Rodrigues Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sancho Cursino de Jesus, Honorinda Araújo 

Cursino, Divina Maria Cursino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glayton Marcus M. Nunes - 

OAB:MT 5957, Vilson Cirilo de Rezende - OAB:12.019/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glayton Marcus M. Nunes - 

OAB:MT 5957

 Código 69195

VISTO,

 Trata-se de ação de inventário ajuizada por JOSÉ CURSINO DE ARAÚJO, 

na qualidade de filho dos de cujos, objetivando a partilha do bem deixado 

por SANCHO CURSINO DE JESUS e HONORINDA ARAÚJO CURSINO, 

devidamente qualificados nos autos.

 Compulsando-se os autos, observo que o instrumento de procuração de 

fl. 43 não contempla, dentre os outorgantes, todos os herdeiros indicados 

nas primeiras declarações.

 Com efeito, CHAMO O FEITO A ORDEM para determinar que sejam 

intimados os herdeiros por representação de Divanei Cursino de Souza e 

Rosa Maria Cursino da Silva para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentem nos autos instrumento de procuração judicial e manifestação 

sobre o plano de partilha de fls. 128/135.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Poxoréu, 16 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 70254 Nr: 584-86.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: John Kleber Rocha de Macedo Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Departamento 

Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica.Por corolário, CONDENO a requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 

85, § 2º). Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança, eis que lhe 

fora deferido o benefício da gratuidade de justiça.Transitada em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual 

DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 
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1.006, da CNGC/MT.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 16 de 

março de 2020.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 72942 Nr: 2133-34.2016.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Vinicius Pereira Amorim, Nubia Diandra Correia 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Doralice Dorileo Coutinho, Espólio 

Joaquim Dias Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 72942

VISTO,

DEFIRO o pedido de suspensão, na forma postulada à fl. 58.

Transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo legal, promover o regular andamento do feito no prazo de 10 

dias.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, 16 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 354 Nr: 57-14.1991.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurico de Souza, Raimunda Arrais de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agoncilio Nascimento Oliveira, Eduardo 

Antunes de Souza, João dos Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB 

MT 16647, Sival Pohl Moreira de Castilho Filho e Sivaç Pohl 

Moreira de Castilho - OAB:3.981-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Spartalis Teixeira - 

OAB:3497-A/MT

 Ante o amplamente exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 475, inc. I do Código de Processo Civil, pelo que 

RECONHEÇO como plenamente válida a escritura pública impugnada pelos 

autores.CONDENO os autores ao pagamento das despesas, custas 

processuais, inclusive eventuais custas remanescentes, e honorários 

advocatícios, arbitrados estes em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do § 2º do artigo 85, do Código de Processo 

Civil.Havendo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para oferecer 

contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos ao Tribunal de 

Justiça, consignando as homenagens deste Juízo, sendo desnecessária 

nova conclusão do feito.Com o trânsito em julgado, certifique-se e, em 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias e especial observância à CNGC/MT.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Poxoréu/MT, 05 de março de 2020.Darwin de Souza PontesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 74380 Nr: 731-78.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jálhia Ana Miranda Ramos Pereira, Zilda Ana Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarbas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GONÇALVES AMORIM 

- OAB:23317/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Miranda Pereira da Silva 

- OAB:22911/O

 Código: 74380

VISTO,

 Considerando a habilitação dos herdeiros as fls. 66, INTIME-SE a parte 

requerida para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca da 

habilitação dos herdeiros nos termos do artigo 690 do NCPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Ao distribuidor para alterações pertinentes.

Poxoréu/MT, 16 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 76321 Nr: 1659-29.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdi Leles Juiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245/A

 Haja vista a concordância da parte autora, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo requerido e DEFIRO o pedido de fl. 151.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente Alvará para transferência dos 

valores depositados em juízo, para conta bancária indicada à fl. 152, uma 

vez que o causídico peticionante possui poderes para dar/receber valores 

e dar quitação, conforme procuração (fl. 11).

Sem prejuízo, intime-se a advogado constituído para ciência e para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, comprove a repasse à parte autora dos valores a 

ela cabíveis. Por fim, DÊ-SE ciência à parte credora, intimando-a 

pessoalmente acerca da disponibilização dos valores na conta da 

causídica.

Haja vista o adimplemento dos valores devidos, julga-se extinto o 

processo, com fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 513, caput, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Na sequência, certificada a 

disponibilização dos valores remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

Ás providências, cumpra-se.

Poxoréu/MT, 16 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 239 Nr: 69-96.1989.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aquiles Roberto Tremura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:MT 2.360

 Código 239

 VISTO,

INDEFIRO a solicitação de penhora online, via Bacenjud (fl. 375), vez que 

parte a exequente não cumpriu o disposto no artigo 798, I, “b”, do Código 

de Processo Civil quanto ao demonstrativo do débito atualizado.

 Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo legal, promover os 

atos necessários ao regular processamento da presente execução, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Ás providências, CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, 17 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62578 Nr: 840-34.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: KVP, LFVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGdAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivilson José Guimarães - 

OAB:6.534/MT, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - OAB:OAB/MT 14537, 

Sandy Nágela Andrade Cedro - OAB:24236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdineia Eterna Andrade 

Rocha - OAB:21065/O

 Processo nº 840-34.2013.811.0014 (Código 62578)

Vistos etc.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença de obrigação de prestar 

alimentos, sob o rito do art. 528 do CPC, ajuizado por Karollyne Valadares 

Pinheiro, representada por sua genitora Lidiane Ferreira Valadares em 

face de Benhur Generoso do Amaral Pinheiro, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

A parte autora alega o inadimplemento das parcelas que venceram no 

curso do processo, desde setembro de 2019, e, ainda, que quando do 

pagamento realizado em janeiro de 2020, relativo às parcelas de abril, maio 

e novembro (parcial), não se incluiu o montante correspondente à 

atualização monetária.

 Com efeito, INTIME-SE o executado pessoalmente para, em 03 dias, pagar 

o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob 

pena de decretação da prisão civil (art. 528, §§ 3º, 7º do CPC/15).

Ademais, compulsando-se os autos, observo que a requerente atingiu a 

maioridade em outubro de 2018, tendo, com isso, plena capacidade 

processual para atuar no polo ativo da demanda. Razão pela qual, com 

fulcro no art. 71 do CPC/15 c/c o art. 1634, VII do CC, deve ser retificado o 

polo ativo da demanda para exclusão da genitora da alimentanda. Por 

conseguinte, INTIME-SE a parte autora, por meio do seu advogado, para 

que junte aos autos instrumento de procuração em que conste como 

outorgante Karollyne Valadares Pinheiro. Na sequência, RETIFIQUE a 

secretaria a capa dos autos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Poxoréu/MT, 03 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65808 Nr: 11-82.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65808

Vistos.

Considerando que até o momento a Fazenda Pública não logrou êxito em 

encontrar bens passíveis de penhora, DETERMINO a suspensão do feito, 

pelo período de 01 (um) ano, conforme determina o art. 921, III, c/c os §§ 

1º e 2º do CPC/15. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para, 

em 15 (quinze) dias, indicar bens penhoráveis do devedor.

Decorrido o lapso sem manifestação, ou, não localizados bens 

penhoráveis, DETERMINO, desde logo, o arquivamento do feito, pelo prazo 

máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 921, § 2º do CPC/15.

 Após o transcurso do o prazo de suspensão, certifique-se e abra-se 

vistas à Fazenda Pública para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 

(dez) dias, vindo-me os autos conclusos na sequência para ulteriores 

deliberações.

Ciência à Fazenda Exequente.

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 11 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 75155 Nr: 1137-02.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leondina Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): William Silveira Neves, Primacredi - Cooperativa 

de Crédito Rural Primavera do Leste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leondina Moro - OAB:16569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Fraga Vasconcelos 

Neves - OAB:OAB/MT 21217/0, Leondina Moro - OAB:16569

 Processo nº1137-02.2017.811.0014 (Código 75155)

 Vistos.

Analisando o feito, verifica-se que a parte executada compareceu aos 

autos propondo acordo com a parte exequente, conforme fls. 152/157.

 Diante disso, INTIME-SE a parte exequente para manifestar nos autos 

quanto o acordo, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção.

Deixo de apreciar por ora o pedido de penhora do imóvel sob a matrícula 

nº 10.240 (fls. 152/157), vez que o não há nos autos documentos que 

comprovem, com a segurança necessária, que o referido bem é o único 

imóvel residencial do executado, bem como de que este lhe serve de 

residência.

Desse modo, EXPEÇA- SE mandado de vistoria/pesquisa a ser cumprido 

pelo Oficial de Justiça no prazo de 15 (quinze) dias, para averiguações 

relativas às informações trazidas pelo executado.

 Após, juntada a vistoria pelo Oficial de Justiça, volvam-me os autos 

conclusos para futuras deliberações.

 Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 16 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 72011 Nr: 1601-60.2016.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samuel Junior Petry

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Felix di Amorin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 72011

 VISTO,

Face à inércia da parte autora, que, aparentemente, mudou-se do 

endereço declinado na inicial (fl. 72), INTIME-SE a parte requerida para que 

se manifeste, pugnando pelo que entender cabível no prazo de 10 dias, 

haja vista o disposto na súmula 240 do STJ, bem como no art. 485, III e 

parágrafo 3° do CPC/15.

Ás providências, CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

 Poxoréu/MT, 17 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61992 Nr: 281-77.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma de Souza Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO pedido de fl.182, pelo que DETERMINO a expedição de Alvará para 

transferência dos valores depositados em juízo, para conta bancária 

indicada à fl. 182, uma vez que o causídico peticionante possui poderes 

para dar/receber valores e dar quitação, conforme procuração (fl. 14).

Sem prejuízo, intime-se a advogada constituída e dê-se ciência à parte 

credora, intimando-a pessoalmente acerca da disponibilização dos valores 

na conta da causídica.

Certificada a satisfação do credito, julga-se extinto o processo, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 513, caput, ambos do Novo 
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Código de Processo Civil. Na sequência, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Ás providências, cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Poxoréu/MT, 17 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 351 Nr: 48-52.1991.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlinda de Souza Felix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico de Souza, Raimunda Arrais Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB MT 16647

 Processo nº 48-52.1991.811.0014 (Código 351)

Vistos.

DETERMINO o sobrestamento deste feito, até o trânsito em julgado da 

sentença proferida nos autos do processo nº 57-14.1991.811.0014 

(Código 354), porquanto tem o condão de esvaziar o objeto deste feito 

sucessório, vez que versa exatamente sobre a propriedade do único bem 

a ser partilhado entre os herdeiros.

Certificado o trânsito em julgado da sentença proferida no feito apenso, 

venham-me os autos conclusos para deliberações.

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 6 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63253 Nr: 1424-04.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Nascimento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Processo: 1424-04.2013.811.0014 (Código 63253)

 VISTO,

INTIME-SE o causídico para que, no prazo de 5 (cinco dias), comprove que 

repassou os valores depositados em sua conta para a parte autora.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

 Após, RETORNEM os autos conclusos para deliberações e, inclusive, a 

extinção do processo.

 Poxoréu/MT, 16 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65161 Nr: 1363-12.2014.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B/MS, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1363-12.2014.811.0014 (Código 65161)

Vistos.

Compulsando os autos, noto, primeiramente, que, desde sua derradeira 

manifestação, até esta data, decorreu prazo superior àquele que 

pretendido, constatando, também, que a postulação ora formulada tem 

como fundamentos idênticas razões que anteriormente rechaçadas pelo 

Juízo na decisão de fls. 54.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de sobrestamento formulado, e 

DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo impostergável de 

05 (cinco) dias, promover o necessário para o regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção por abandono.

 Ás providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 17 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66451 Nr: 364-25.2015.811.0014

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natalia Fernandes Veroneze 

Sandrini - OAB:OAB/MT 18604/B

 Processo nº 364-25.2015.811.0014 (Código nº 66451)

Vistos.

Requerido cumprimento definitivo de sentença, INTIME-SE o executado, por 

meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido das custas processuais, se houver, consignando que, não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, haverá incidência 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como 

honorários advocatícios arbitrados na forma do artigo 523 do CPC.

Não havendo pagamento no prazo assinalado, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, atualizar o valor do crédito, incluindo 

honorários em cumprimento de sentença e multa, EXPEDINDO-SE, na 

sequência, mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, DETERMINANDO-SE, desde logo, a CONSTRIÇÃO de tantos 

bens quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo.

Transcorrido o prazo de 15 dias do art. 523 do CPC, inicia-se o prazo de 

mais 15 dias para que o executado, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação, tudo na forma do 

artigo 525 do CPC, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada no artigo 

525, § 1º, do CPC.

O oferecimento de impugnação não obsta a prática de penhora, remoção, 

depósito e avaliação, salvo expressa decisão em sentido contrário.

Certificado integralmente o decurso de todos os prazos, manifeste-se o 

exequente e, após, conclusos para deliberação.

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 17 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 70912 Nr: 992-77.2016.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florinal Vieira Martins da Silva, Benjamim de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 Código 70912

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de Cumprimento de Sentença, ajuizada por FLORINAL VIEIRA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 737 de 975



MARTINS DA SILVA e BENJAMIM DE OLIVEIRA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Analisando os autos verifica-se que houve o adimplemento total dos 

valores devidos, conforme a certidão de fl.131.

 Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c 513, caput, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença, com resolução de mérito, haja vista o 

pagamento do crédito judicial.

Havendo trânsito em julgado, PROCEDA-SE às baixas e anotações de 

estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _____de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 75759 Nr: 1403-86.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josenice Cândida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:-MT 8.506-A

 Processo nº 1403-86.2017.811.0014 (Código 75759)

 Vistos.

DEFIRO pedido de fl.138, pelo que DETERMINO a expedição de Alvará para 

transferência dos valores depositados em juízo, para conta bancária 

indicada à fl. 138, uma vez que o causídico peticionante possui poderes 

para dar/receber valores e dar quitação, conforme procuração (fl. 14).

Sem prejuízo, intime-se a advogada constituída e dê-se ciência à parte 

credora, intimando-a pessoalmente acerca da disponibilização dos valores 

na conta da causídica.

Certificada a satisfação do credito, julga-se extinto o processo, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 513, caput, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Na sequência, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Ás providências, cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Poxoréu/MT, 16 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27865 Nr: 368-38.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Magnólia Ramos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Fred Henrique Silva Gadonski - OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Piragine - OAB:MT 

17.210-A

 Código 27865

Vistos etc.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MARIA MAGNÓLIA RAMOS DE 

OLIVEIRA em face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Exsurge dos autos, as fls.350, petitório da parte requerida, insurgindo 

quanto ao deferimento da prova emprestada, alegando que, a mesma 

substituirá a prova técnica, por mera conduta inapropriada da parte autora 

que se esquiva da realização da perícia médica.

Ademais, argumenta que a prova emprestada não é suficiente no presente 

caso, vez que os critérios que foram adotados em sua confecção são 

distintos, bem como fere o princípio constitucional da ampla defesa e do 

contraditório, ao não permitir que o seu assistente técnico participe da 

realização da sua consulta a prova pericial.

Pois bem.

Diante da insurgência da parte requerida, quanto ao deferimento da prova 

emprestada, INTIME-SE a parte requerida, para que manifeste nos autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indicando de forma pormenorizada e 

especificamente os elementos da perícia juntada aos autos que estão 

supostamente incorretos e os motivos pelos quais os critérios adotados 

são insuficientes.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos concluso.

Às providencias. Cumpra-se.

 Poxoréu/MT, ___de _____________de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000197-15.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDILCE LEITE BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000197-15.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

EDILCE LEITE BARBOSA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS Vistos. Presentes os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil, RECEBO a petição inicial. DEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil. Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à 

agência previdenciária do local onde o benefício foi postulado requisitando 

seja encaminhado a este Juízo cópia integral do processo administrativo 

no qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 

Haja vista a vinculação da autarquia ao princípio da legalidade, e, portanto, 

aos requisitos legais para a concessão do benefício é de raríssima prática 

a transação entre a autarquia previdenciária com os pleiteantes de 

prestações previdenciárias. Com efeito, com fundamento no princípio da 

razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional, 

CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga para que, 

querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do CPC/2015), ciente de que a ausência de defesa importa no 

reconhecimento da revelia, em conformidade com o disposto no art. 345, II 

c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu alegar em sua contestação 

fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste, 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000209-29.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000209-29.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

MARIA DAS GRACAS DIAS DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, Trata-se a demanda de ação que objetiva a 

obtenção de auxilio doença e posterior conversão em aposentadoria por 

invalidez e, subsidiariamente, a concessão de benefício de prestação 

continuada, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por 

MARIA DAS GRAÇAS DIAS DA SILVA, em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Narra a inicial, em suma, que a 

parte autora preenche os requisitos legais relativos à qualidade de 
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segurado, carência do benefício e incapacidade para trabalhar nas suas 

atividades profissionais. É o breve relatório. Fundamenta-se. Decide-se. 

Do pedido de gratuidade de justiça: No tocante ao pedido de gratuidade de 

justiça, a Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência 

mencionada é a judicial e a extrajudicial. Na espécie foram colacionados 

aos autos documentos bastantes a convergir a alegada hipossuficiência, 

motivo pelo qual DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de 

Processo Civil. Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de 

Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, 

a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou 

tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se 

concluir pela probabilidade do direito pugnado, que, na espécie, resultaria 

da verossimilhança das alegações de fato e de direito no tocante ao 

cabimento do benefício de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez 

(carência de 12 contribuições, condição de segurado e incapacidade 

parcial e/ou temporária ou total e permanente). Explica-se. No tocante, 

sobretudo, aos requisitos condição de segurado e carência, 

considerando-se que a parte alega ser trabalhadora rural, não obstante a 

desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo período de 

trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e apta a 

comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. No caso dos autos foram juntados 

documentos que servem como início de prova material do trabalho rural. 

No entanto, o conjunto probatório é insuficiente para, ainda que em juízo 

de cognição abreviada, se concluir pela existência das condições legais 

mínimas (sobretudo, do tempo de trabalho campesino) para o deferimento 

do benefício, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas que 

corroborem a narrativa inicial. Sobreleva esclarecer que, em sendo o 

segurado trabalhador rural, como é, supostamente, o caso dos autos, a 

dispensa do recolhimento de contribuições previdenciárias é benesse que, 

em contrapartida, requer segurança reforçada na aferição dos requisitos 

para a concessão do benefício, em especial do trabalho rural por lapso 

temporal equivalente ao período de carência exigido na normativa 

previdenciária, sob pena de gerar ônus indevido e desproporcional aos 

Cofres da Previdência Social. Se por um lado cabe ao Judiciário coibir 

arbitrariedades ou violações a direitos e garantir ao segurado o benefício 

que lhe for devido nos termos da lei, por outro, deve agir com 

responsabilidade, evitando ativismos ou atuações precipitadas, que 

comprometam sobremaneira o orçamento das instituições, inviabilizando, 

em última análise, a gestão adequada dos recursos públicos e, por 

consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 

necessário. Ressalte-se, ainda, que os benefícios por incapacidade têm 

por objetivo garantir ao segurado da Previdência Social condições de 

sobrevivência mínimas, quando, de fato, impossibilitado de trabalhar e 

auferir renda, em razão de incapacidade para trabalhar, por motivos de 

doença ou acidente. É o que se infere da dicção do art. 39, I da lei 

8213/91: Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do 

caput do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão: (Redação dada 

pela Lei nº 13.846, de 2019) I - de aposentadoria por idade ou por 

invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 

1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 

desta Lei, desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que 

de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento 

do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta 

Lei; ou (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) Malgrado seja o bem 

da vida pretendido de natureza alimentar, também não há indícios de que a 

situação guarda urgência peculiar, que implique em risco de dano ou ao 

resultado útil do processo. Sobreleva ressaltar que, muito embora seja 

possível a concessão de liminares contra o Poder Público em ações 

previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim como o 

risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos), reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor, sem 

prejuízo da possibilidade de deferimento posterior. Para melhor elucidação 

dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o benefício foi 

postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia integral do 

processo administrativo no qual o autor requereu o aludido benefício no 

prazo de 10 (dez) dias. Conforme pugnado pela parte autora, DETERMINO 

a realização de perícia técnica, a fim de que se constate, como acima 

mencionado, a existência ou não de patologia que, efetivamente, 

incapacite para o exercício de atividade rural, e em havendo incapacidade, 

para que informe se esta é permanente ou temporária. Para tanto, 

NOMEIO, para a confecção do laudo o médico, o Dr. Eduardo de Toledo 

Barros, CRM 1980/MT, com cadastro na secretaria deste juízo. Em 

aceitando o encargo, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), considerados os critérios previstos no art. 25 c/c art. 

28 da resolução 305/2014 do CNJ. Com o agendamento, INTIMEM-SE as 

partes, para ciência. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a realização da 

avaliação médica, e 05 (cinco) dias após o exame para juntada do laudo. 

Com o aporte do referido laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Escoado o prazo para manifestação sobre o 

laudo, oficie-se ao Diretor do respectivo Foro da Seção Judiciária do 

Estado para pagamento, na forma estabelecida pelo artigo 4º da 

Resolução nº 541 de 2007 do Conselho da Justiça Federal, expedindo-se 

o necessário para tanto. Além disso, por envolver a demanda interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, pugne pela realização 

de audiência de conciliação/mediação e/ou conteste o pedido formulado no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência 

de defesa importa no reconhecimento da revelia, em conformidade com o 

disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu 

alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito 

do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

INTIME-SE o advogado deste, via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001203-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO ALMEIDA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN DIAS CAVERSAN OAB - MT17543/O (ADVOGADO(A))

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE POXOREU 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1001203-90.2017.8.11.0037 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

Exequente para manifestar-se quanto à certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

requerendo o que entender de direito. POXORÉO, 17 de março de 2020 

MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU E INFORMAÇÕES: 

RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Comarca de São José do Rio Claro
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1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000152-51.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI HELENA MAIA GUTIERREZ (LITISCONSORTES)

CELIA STORCH KLEIN (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR KAUFFMAN OAB - MT0017421A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LCR FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27666 Nr: 1544-92.2010.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO KARA JOSÉ - 

OAB:12.956/MT, TAINA FAVA BARROS - OAB:12348/MT, VALMIR 

ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 PROCESSO N: 1544-92.2010.811.0033

CÓDIGO: 27666

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉU: ELIZEU DE SOUZA

DESPACHO

Visto.

Considerando a insistência ministerial na oitiva em plenário das 

testemunhas Januário Pereira Bueno Neto e Jorge Antônio Almeida, 

policiais militares lotados nas circunscrições judiciárias de Cuiabá/MT e 

Alta Floresta/MT, considerando ainda que inexiste tempo hábil para 

intima-los a comparecer a solenidade, alternativa não há senão a 

redesignação da Sessão de Julgamento, o que faço para o dia 

20/05/2020, às 08h30.

Intimem-se o acusado, seu defensor, as testemunhas arroladas pelas 

partes, bem como o representante ministerial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José do Rio Claro - MT, 05 de fevereiro de 2020.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32143 Nr: 331-80.2012.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU CAITANO SIQUEIRA, VANDERLEI 

SOUZA, AIRTON ANTONIO ZANETTI, RONI DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 PROCESSO N.º: 331-80.2012.811.0033

CÓDIGO: 32143

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉUS: ELISEU CAITANO SIQUEIRA E OUTROS

DESPACHO

Visto.

Considerando que o douto representante ministerial estará em usufruto de 

férias regulares na data prevista para realização da audiência 

preteritamente designada nos autos supra, dada à imprescindibilidade de 

sua presença, redesigno o ato para o dia 23/04/2020, às 14h30.

Intimem-se.

São José do Rio Claro-MT, 11 de fevereiro de 2020.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63568 Nr: 902-12.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO DE ALCANTARA 

JUNIOR - OAB:12001/MT, RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA - 

OAB:11240/MT

 Visto,

Tendo em vista a informação de f. 133 no sentido de que a parte 

Executada quitou integralmente o débito objeto da ação, extingo o feito, por 

satisfação, nos termos do artigo 26, da Lei 6.830/80:

 Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida 

Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem 

qualquer ônus para as partes.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 89890 Nr: 2434-16.2019.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS, AVDL, DMVDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15.837/MT

 Pelo exposto, julgo PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na 

denúncia, o que faço para CONDENAR ALEXANDRE VALERIANO DE LIMA 

e DANIEL MOISES VALERIANO DE LIMA, às penas do art. 33, caput, c/c 

art. 40, inciso VI, da Lei Federal n.º 11.343/2006 e ABSOLVÊ-LOS da 

prática da conduta descrita no art. 35 da Lei Federal n.º 11.343/2006, na 

forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.De outro lado 

ABSOLVO a acusada JULIENY MARIA DA SILVA, qualificada nos autos, 

da imputação do crime tipificado no art. do art. 33, caput, e art. 35, ambos 

da Lei Federal n.º 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.DOSIMETRIA:A pena in abstrato prevista para o 

crime descrito art. 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006, é de 

reclusão, de 05 (cinco) meses a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Assim, atenta as 

diretrizes do art. 59 do Código Penal passo a dosimetria da pena.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54874 Nr: 682-82.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METRAVEL- MECÂNICA DE TRATORES E VEÍCULOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÔNACO DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS 

LTDA, MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846, MARCELO 

PEREIRA DE CARVALHO - OAB:138.688/SP, RICARDO TURBINO NEVES 

- OAB:12454

 Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados 
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por METRAVEL – MECÂNICA DE TRATORES E VEÍCULOS LTDA-ME, em 

desfavor de MÔNACO DIESESL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA e MAN 

LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Via de consequência, 

pela sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, atendendo ao 

grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e 

a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço.Expeça-se o competente ALVARÁ para 

levantamento pelo perito judicial do montante de seus honorários conforme 

demonstram os comprovantes de fls. 227 e 251. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59659 Nr: 1227-21.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR GALIANO CARDOSO, PAULINHO 

GOLICZESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 Vistos,

 Defiro o pleito de fl. 96.

Assim, visando dar continuidade à marcha processual, determino seja 

parte exequente intimada para que forneça o endereço atualizado do 

executado.

Indicado o endereço, cumpra-se conforme determinado à fl. 91.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16403 Nr: 1484-61.2006.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSIMAR MAGRI BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:15433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Vistos,

 Sobre a certidão de fl. 317, manifestem-se as partes no prazo de 10 dias, 

ciente que seu silêncio, decorrido o prazo assinalado, será interpretado 

como concordância.

 Inexistindo objeção das partes, intime-se a parte executada para efetuar 

o pagamento da monta no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do executado, vistas ao 

exequente para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20380 Nr: 231-67.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NADIR SIQUEIRA, MARIA HELENA 

SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANÉDIO APARECIDO TOSTA - 

OAB:4855-MT, FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - OAB:10262/B, 

LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - OAB:11955B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON JOSÉ FERREIRA DA 

COSTA - OAB:62616/PR

 Vistos,

 Considerando o teor da petição de fls. 280/281, intimem-se as partes 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem em juízo os documentos 

necessários para realização dos trabalhos periciais, sob pena de 

preclusão da prova.

Com o encarte dos documentos solicitados, cientifique-se o perito 

nomeado para que dê início aos trabalhos periciais, cujo laudo deverá 

aporta-se ao feito no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como 

expeça-se alvará para levantamento de 50% dos honorários periciais.

Com o aporte do laudo, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 

(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em 

igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Não apresentados os documentos solicitados, certifique-se. Após, 

tornem-se os autos conclusos.

Em tempo, defiro o pedido de fl. 276. Logo, deixo de apreciar a petição de 

fl. 257/259.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54916 Nr: 717-42.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 Visto.

Considerando o acordo celebrado entre as partes, HOMOLOGO a 

composição firmada e SUSPENDO o trâmite do feito, com fundamento no 

artigo 921, inciso I do Código de Processo Civil, até o dia 30/03/2021.

Determino a expedição de alvará do valor bloqueado às f. 178, na forma 

como acordado na cláusula 12, de f. 184.

Aguarde-se em Arquivo o prazo de suspensão, quando a parte exequente 

deverá informar eventual cumprimento integral do acordo para fins de 

extinção do feito e arquivamento definitivo, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78413 Nr: 774-21.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEDRO MARQUES BELO 

LACHOVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16011, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 Intimo os patronos do réu para que tomem ciência da exepedição da carta 

precatória para inquirição da testemunha, Ana Paula Sousa Prata, remetida 

nesta data à Comarca de Santarém-PA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32118 Nr: 306-67.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIDIO SIMPLICIO FERNANDES, NILSON 

CARVALHO, ADEMIR DA SILVA, WENDER LEMES DA SILVA, CARLOS 

HISTER, ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eustáquio Inácio de Noronha 

Neto - OAB:12.548/MT, LEINA MARIA LEMES DA SILVA - 

OAB:13628/MT, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:13.171 

MT, VALBER MELO - OAB:8.927/MT

 PROCESSO N.º: 306-67.2012.811.0033

CÓDIGO: 32118

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉUS: EMIDIO SIMPLICIO FERNANDES E OUTROS

DESPACHO

Visto.

Cuida-se de AÇÃO PENAL movida pelo Ministério Público Estadual, visando 

apurar a prática, em tese, do crime descrito no art. 155,§ 4º, inciso IV, do 
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Código Penal e art. 38 e 46, paragrafo único, da Lei n° 9.605/1998, e art. 

14, da Lei n° 10.826/03, c/c art. 69, do Código Penal, em desfavor dos 

réus Emídio Simplício Fernandes, Nilson Carvalho, Carlos Hister, Antônio 

Barbosa dos Santos Filho, Ademir da Silva e Wender Lemes da Silva.

Findada a instrução processual, acostou-se aos autos as Alegações 

Finais pela acusação (fl. 694/735) e pela defesa de Ademir da Silva e 

Wender Lemes da Silva. (fls. 740/ 759). Entretanto, verifico que não foram 

juntados ao feito os memoriais finais pela defesa dos demais réus, tão 

pouco certificada eventual inércia.

 Pelo exposto, determino, seja intimada, sucessivamente, a defesa dos 

réus Emídio Simplício Fernandes, Nilson Carvalho, Carlos Hister e Antônio 

Barbosa dos Santos Filho a fim de que, no prazo legal, apresente as 

alegações finais, nos termos do art. 403, § 3º, do Código de Processo 

Penal.

Após, conclusos para a prolação da sentença.

Intimem-se.

São José do Rio Claro - MT, 11 de março de 2020.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20379 Nr: 230-82.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NADIR SIQUEIRA, MARIA HELENA 

SIQUEIRA, ODAIR JOSÉ SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI CHRISTOFOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15.837/MT, FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - OAB:10262/B, 

LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - OAB:11955B, NILTON JOSÉ 

FERREIRA DA COSTA - OAB:62616/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Luiz Ferreira da 

Silva - OAB:6565/MT, LUIZ PEDRO FRANZ - OAB:14594/MT, MAITÊ M. 

S. SANTOS BENEVIDES - OAB:21.954 MT/OAB

 Vistos,

 Considerando o teor da certidão de fl. 327, determino seja o terceiro 

interessado Odair José Siqueira intimado, pessoalmente, para, no prazo de 

05 (cinco), promover a juntada ao feito do comprovante de pagamento dos 

honorários periciais.

Sem prejuízo, manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias a 

respeito do peticionado de fl. 328/330.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58906 Nr: 690-25.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA ROLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:14370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULSER PARADA - 

OAB:11.846-B

 Vistos,

 Considerando o teor da certidão de fl. 339, intime-se a parte exequente 

para prosseguir com o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito, visando a satisfação de seu crédito.

Após, tornem-se os autos conclusos.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000312-76.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIEL CHAVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo PJe nº: 1000312-76.2020.8.11.0033 Vistos etc. 1. Intime-se, via 

DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte nos autos as custas processuais correspondentes à 

distribuição (CPC, art. 290), sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito, pois o 

Sistema PJe acusa a inexistência de guia de recolhimento vinculada ao 

feito. 2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

tornem os autos conclusos. São José do Rio Claro, datado e assinado 

digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000322-23.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENICE FERREIRA ALMEIDA OAB - 013.107.941-70 

(REPRESENTANTE)

EDSON CESAR ZARDO OAB - MT26669/O (ADVOGADO(A))

JOCELIA DA SILVA VIEIRA OAB - 039.658.791-70 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. E. D. S. S. (REQUERENTE)

S. F. S. (REQUERENTE)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000322-23.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Alvará Judicial 

Vistos etc. 1. Trata-se de ALVARÁ JUDICIAL em que se pretende 

autorização judicial para levantamento de valores relativos a créditos não 

recebidos em vida por Elielson dos Reis Santos, falecido no dia 7-6-2018 

(certidão de óbito de Id. 30427218 – Pág. 1), importes esses decorrentes 

de saldos de FGTS e PIS-PASEP. É o relato do essencial. Fundamento e 

Decido. 2. DEFIRO o benefício processual da gratuidade da justiça aos 

Requerentes, considerada a documentação que instrui a inicial. 3. A 

petição inicial necessita ser complementada com outros documentos, para 

a adequada análise da pretensão inaugural. 4. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências: a. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) 

patrono(a/s) da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

traga aos autos documentação comprobatória da qualidade de herdeiro 

dos menores Shopia Ferreira Santos e Marcos Elielson da Silva em relação 

ao falecido Elielson dos Reis Santos. b. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. São José do 

Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz 

de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 90457 Nr: 228-92.2020.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LIMA PASSARELLO, ROSINEIA DE 

LOURDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15.837/MT, BRUNO GOMES BARRETO - OAB:OAB 25614

 Vistos etc. 1. (...) 2. A atenta leitura do caderno processual conduz este 

subscritor ao reconhecimento da incompetência desta unidade judiciária 

para processar e julgar o feito criminal, pelas sintéticas razões adiante 

expostas. (...) 3. Ante o exposto, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA desta 

2ª Vara Criminal e Cível para processar e julgar esta ação penal, 

determinando a remessa do feito para a 1ª Vara desta Comarca, com as 

anotações e baixas de estilo. Publique-se. Ciência ao MP. Às providências 

com urgência por se tratar de processo com réus presos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31006 Nr: 1761-04.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR PINHEIRO DO ESPIRITO SANTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 61, do Código de Processo 

Penal, e nos artigos 107, inciso V, c/c art. 109, inciso IV c/c art. 114, inciso 

II e art. 112, II, todos do Código Penal, julgo extinta a punibilidade de CESAR 

PINHEIRO DO ESPIRITO SANTO, ante a prescrição da pretensão 

executória, referente à condenação delineada na guia de fls. 

09/09-verso[processo crime nº 1244-96.2011.811.0033, Código 30489, 

que tramitou pela 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio 

Claro – MT].Sem custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios.Desnecessária a intimação do(a/s) réu(s), indiciado(a/s), 

autor(es) do fato, menor(es) infrator, considerada a regra prevista no art. 

1.387, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça – Foro Judicial [Art. 1.387. Na hipótese de sentenças extintivas de 

punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, 

bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode 

ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato].4. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências:a)PROCEDA-SE, COM 

URGÊNCIA, A BAIXA DO MANDADO DE PRISÃO (fl. 51), expedido em 

desfavor do recuperando CESAR PINHEIRO DO ESPIRITO SANTO, 

inclusive, junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, acaso 

necessário;b)INTIME-SE, via Dje, o advogado do recuperando (procuração 

de fl. 63), sobre o teor da presente sentença. c)CIENTIFIQUE-SE o 

representante do Ministério Público.Certificado o trânsito em julgado, 

oficiem-se os Institutos de Identificação Estadual, Federal e à Delegacia de 

Polícia, para as anotações pertinentes, e, em seguida, arquivem-se os 

autos, com as anotações e baixas de estilo.Publicada com a inserção no 

Sistema Apolo. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000278-04.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO KENGO SAITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MARIA FERREIRA OAB - MT27599/O (ADVOGADO(A))

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO(A))

ODUVALDO LOPES FERREIRA OAB - MT0014196S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDI WENGRAT (REQUERIDO)

ZOLDI WENGRAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo PJe nº: 1000278-04.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Interdito 

Proibitório Autor: Francisco Kengo Saito Réu: Zoldi Wengrat Rudi Wengrat 

Vistos etc. 1. Indefiro o pedido de recolhimento de custas processuais ao 

final do processo, porque a parte autora apenas alegou e não provou, por 

um documento sequer, a incapacidade momentânea de pagamento no ato 

da distribuição da petição inicial. 2. Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) 

da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos autos as 

custas processuais correspondentes à distribuição (CPC, art. 290), sob 

pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do 

processo sem resolução do mérito, pois o Sistema PJe acusa a 

inexistência de guia de recolhimento vinculada ao feito. 3. Transcorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos. São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis 

Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000207-36.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE GOMES PESSOA (REQUERENTE)

CEDINEIA GOMES PESSOA (REQUERENTE)

SELMA GOMES PESSOA (REQUERENTE)

SILVIA PESSOA ARCHANJO (REQUERENTE)

EDSON GOMES PESSOA (REQUERENTE)

CELIO GOMES PESSOA (REQUERENTE)

CELIA GOMES PESSOA (REQUERENTE)

CELSO GOMES PESSOA (REQUERENTE)

SIRLEI PESSOA JUDAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO SENTENÇA Processo nº : 

1000207-36.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Inventário por Arrolamento 

Requerente(s): Cedineia Gomes Pessoa Herdeiro(a/s) Cedineia Gomes 

Pessoa Célia Gomes Pessoa Sirlei Pessoa Judar Celso Gomes Pessoa 

Sirlene Gomes Pessoa Silvia Pessoa Archanjo Selma Gomes Pessoa Célio 

Gomes Pessoa Edson Gomes Pessoa Requerido(s): Davino Gomes 

Pessoa Vistos etc. 1. Trata-se de INVENTÁRIO, PELO RITO DO 

ARROLAMENTO SUMÁRIO, dos bens deixados por Davino Gomes Pessoa, 

falecido em 05.07.2018 (Certidão de Óbito – Id. 18900237, pág. 03), 

ajuizado por seus herdeiros (i) Cedineia Gomes Pessoa, (ii) Célia Gomes 

Pessoa, (iii) Sirlei Pessoa Judar, (iv) Celso Gomes Pessoa, (v) Sirlene 

Gomes Pessoa, (vi) Silvia Pessoa Archanjo, (vii) Selma Gomes Pessoa, 

(viii) Célio Gomes Pessoa e (ix) Edson Gomes Pessoa. Decisão (Id. 

18906578) ordenou aos Requerentes a juntada de documentação 

probatória acerca da incapacidade financeira e a impossibilidade de 

pagamento das despesas inerentes às taxas e custas judiciárias dos 

requerentes/herdeiros, para posterior análise do pedido de justiça gratuita. 

Petição (Id. 18981632) junta comprovante de pagamento das custas 

judiciais e pugna pela expedição de alvará para formalização legal da 

alienação do veículo Ford Fusion ao Sr. Alexandro Paulo de Souza (CPF: 

691.370.641-34). Decisão (Id. 20127801) recebe a petição inicial e 

determina o regular prosseguimento do inventario, pelo rito do arrolamento 

sumário, e autorizou por alvará a alienação antecipada do veículo descrito 

na petição inicial. Termo de compromisso (Id. 20540613). Alvará 

concedendo a autorização para venda do veículo descrito na petição 

inicial (Id. 20706960). Intimada a inventariante esta se manifestou no feito, 

conforme manifestação (Id. 21424597), prestando as primeiras 

declarações, e requerendo a expedição de alvará judicial para 

concretização do compromisso de compra e venda do imóvel descrito na 

inicial, qual seja, lote de terras sob n.º 03, da quadra n.º 52, com área de 

600m², localizado no perímetro urbano de São José do Rio Claro. E informa 

termo de acordo de partilha de bens, e, por isso, requere a sua 

homologação, com a consequente expedição do formal de partilha. É o 

relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. O artigo 840 do Código Civil 

dispõe que “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas.”, já o artigo 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, preleciona ao Juiz da causa, a incumbência de promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição. Lado outro, a celebração de acordo 

extrajudicial dispensa o acompanhamento da parte por patrono, desde que 

plenamente capaz, uma vez que a subscrição da avença por advogado 

não constitui requisito de validade do acordo, nos termos do artigo 840 do 

Código Civil. Noutras palavras: a homologação de acordo extrajudicial, cujo 

objeto seja direito disponível, não é prescindível o reconhecimento de firma 

da assinatura das partes, em razão de inexistir previsão legal imponto tal 

formalidade, assim, preenchido os requisitos legais na avença, a saber: (i) 

partes capazes, (ii) objeto lícito e (iii) forma não prescrita ou não defesa 

em lei [artigo 104 do Código Civil], o acordo extrajudicial deve ser 

homologado. Pois bem. 3. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o plano de partilha delineado 

em manifestação (Id. 21424597), apresentado nos autos de 

inventário/arrolamentos dos bens deixados por ocasião do falecimento de 

Davino Gomes Pessoa, atribuindo aos nela contemplados seus 

respectivos quinhões, salvo erros, omissões e ressalvado direitos de 

terceiros e fazendários. Custas e despesas processuais, se houver, pela 

parte autora. Sem verba honorária. 4. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências: a) CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença, considerada a renúncia ao prazo recursal. b) INTIMEM-SE o(s) 

herdeiro(s) requerente(s) do inteiro teor da sentença, via DJe, por meio de 

seu advogado constituído. c) EXPEÇA-SE, conforme o caso, (i) 

formal/certidão de partilha ou carta de adjudicação, e (ii) alvarás (se 

requeridos), devendo o(s) herdeiro(s) observar o quanto disposto no 
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inciso IV do artigo 655 do CPC. d) INTIME-SE o fisco 

(municipal/estadual/união) para lançamentos administrativos do imposto de 

transmissão e dos outros tributos porventura incidentes, conforme 

dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do artigo 662 do 

Código de Processo Civil. Após, nada mais sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publicada 

com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da sentença (art. 

317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro, datado e 

assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000224-87.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DONALDO PEDRO KOSSMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000224-87.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora, para 

querendo, apresente impugnação à contestação dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Vila Rica/MT, 17 de março de 2020 MIRELLY CRISTINE 

MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000110-51.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI AMELIA DOS SANTOS BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHEIMY STEPHANIE MENDONCA SOUZA OAB - MT27027/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000110-51.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora, para 

querendo, apresente impugnação à contestação dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Vila Rica/MT, 17 de março de 2020 MIRELLY CRISTINE 

MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000426-98.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALTINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA OAB - GO0017208A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON JOSE CESILIO (REU)

MERCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA CESILIO (REU)

DARIA ALVES RODRIGUES (REU)

JOSE RODRIGUES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000426-98.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora, para 

querendo, apresente impugnação à contestação dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Vila Rica/MT, 17 de março de 2020 MIRELLY CRISTINE 

MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58178 Nr: 259-69.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA COSTA ANDRIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/MT, MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / 

OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a defesa acerca do inteiro teor da cota ministerial de fl. 79.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-56.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RAIRA DIAS ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE GABRIELLE DA SILVA OAB - MT25529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Vistos. Nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. Após a realização de audiência, as 

partes promovente e promovida, celebraram acordo (Id nº 25601638), 

sendo os autos remetidos para homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, em ato contínuo, por sentença, JULGO EXTINTO 

o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b" do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, na forma dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a presente, arquive-se os autos. 

P. R. I. Cumpra-se. De São Felix do Araguaia/MT para Vila Rica - MT, 04 de 

fevereiro de 2020. Janaina Cristina de Almeida JUIZA DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-56.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RAIRA DIAS ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE GABRIELLE DA SILVA OAB - MT25529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Vistos. Nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. Após a realização de audiência, as 

partes promovente e promovida, celebraram acordo (Id nº 25601638), 

sendo os autos remetidos para homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, em ato contínuo, por sentença, JULGO EXTINTO 

o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b" do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, na forma dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a presente, arquive-se os autos. 

P. R. I. Cumpra-se. De São Felix do Araguaia/MT para Vila Rica - MT, 04 de 
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fevereiro de 2020. Janaina Cristina de Almeida JUIZA DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010020-22.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS OAB - SP193650 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA PEDROSO (EXECUTADO)

WALISON DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos. Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte Requerente, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito. Intime-se. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. Vila Rica - MT, 10 de fevereiro 

de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-19.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT6432/B-B (ADVOGADO(A))

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O 

(ADVOGADO(A))

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROBRAZ ELETROELETRONICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos. Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte Requerente, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito. Intime-se. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. Vila Rica - MT, 10 de fevereiro 

de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37764 Nr: 403-56.2015.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA ERMELINA CAJANGO 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que providencie a retirada do alvará 

de autorização expedido.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62267 Nr: 694-17.2019.811.0035

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JPdCdAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 694-17.2019.811.0035-ID-62267

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: Justiça Pública da Comarca de Alto Garças-MT

PARTE REQUERIDA: Manoel Batista da Silva

INTIMANDO(A, S): Djanira de Sousa, Cpf: 25896903120, Rg: 773.107 SSP 

DF Filiação: Não Declarado e Adelina Rosa de Sousa, data de nascimento: 

12/07/1963, brasileiro(a), natural de Brasília-DF, divorciado(a), esteticista, 

Endereço: Rua Major da Mata,620, Bairro: Centro, Cidade: Alto Garças-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/07/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA VITIMA, acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da r. decisão que REVOGOU as 

medidas protetivas proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Em atenção às disposições preconizadas no Oficio Circular 

nº 22/2020-CGJ – CIA n. 0007061-31.2020.8.11.0000, promovo as 

diligências necessárias para agilizar o andamento processual, com o fim 

de efetivamente entregar às partes a prestação jurisdicional. Trata-se de 

AÇÃO CAUTELAR – INCIDENTE -, em que foi concedida MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA em favor de DJANIRA DE SOUSA (ref. 04), 

tendo como suposto ofensor/autor do fato MANOEL BATISTA DA SILVA. 

No curso da medida cautelar, o suposto ofensor foi preso 

preventivamente por descumprimento das medidas (ref. 24), a qual foi 

revogada posteriormente (ref. 38), mediante o cumprimento de medidas 

cautelares, a saber, uso de tornozeleira eletrônica. Mais adiante, o MPE 

pugnou pela revogação das medidas protetivas em razão da vítima ter 

mudado de cidade sem comunicar seu novo endereço temendo por sua 

integridade física (ref. 68). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Consoante decisão de ref. 04, foram deferidas 

medidas protetivas de urgência. Necessário ressaltar que as medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha foram inseridas no 

ordenamento jurídico para resguardar a integridade física e psicológica da 

vítima e podem ser requeridas pelo Ministério Público, ou pela ofendida, de 

forma autônoma, para fins de cessação ou de acautelamento de violência 

doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou 

potencial, de ação principal contra o suposto agressor. Nesse sentido, as 

medidas protetivas de urgência, devido à natureza provisória que ostenta 

em decorrência de seu caráter cautelar, estarão sujeitas a modificações 

supervenientes de acordo com alteração da situação de perigo que se 

pretende afastar, tornando possível novo ou diverso provimento cautelar, 

e até mesmo a revogação da medida originalmente concedida, sempre com 

vista à adequação e urgência do caso, sem que isso implique violação aos 

arts. 1º, 4º, 10, 13 e 19 da Lei n. 11.340. No caso em tela, resta evidente o 

desinteresse da vítima na manutenção das medidas protetivas, haja vista 

que alterou seu endereço sem ter comunicado previamente o juízo ou 

mesmo aos seus parentes, que declararam ao meirinho, que com “medo” 

do autor dos fatos, mudou-se sem deixar contato, sendo desconhecido 

seu atual paradeiro (ref. 56). Consigna-se, outrossim, que decorreram 

mais de 06 (seis) meses sem notícia de descumprimento das medidas 

impostas ao agressor. Portanto, não se mostra adequada a manutenção 

da tutela emergencial que, conforme petição de ref. 72, está dificultando o 

acesso do autor dos fatos aos empregos disponíveis nas fazendas da 

região, devido ao monitoramento eletrônico. Ressalta-se, ademais, que 

nada impede que a ofendida, em face de nova conduta agressiva por 

parte do requerido, postule nova aplicação de medidas protetivas de 

urgência, inclusive manifestando interesse de representar criminalmente 

contra ele, ensejando, por conseguinte, a instauração de novo inquérito 

policial. Ante o exposto, REVOGO as medidas protetivas concedidas na 

decisão de ref. 04 e determino o ARQUIVAMENTO do incidente, devendo 

ser remetido à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca 

para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. INTIME-SE o requerido Manoel Batista da 

Silva, para, no prazo de 05 (cinco) dias a contar de sua intimação, se 

dirigir à Cadeia Pública de Alto Garças/MT para a retirada da tornozeleira 

por profissional capacitado. OFICIE-SE à Unidade Gestora de 

monitoramento (Cuiabá/MT e Alto Garças/MT) comunicando a presente 

decisão, bem como solicite informação quando da retirada da tornozeleira 

do agressor. COMUNIQUE-SE à Polícia Civil e Militar. INTIME-SE a ofendida 
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por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista que se encontra em 

local incerto e não sabido. Decorrido o prazo, certifique, após o trânsito 

em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento n 12/2017-CGJ. Publique. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito.

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 16 de março de 2020.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45009 Nr: 1564-67.2016.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Gouvêia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos à parte autora para que 

manifeste-se em termos de prosseguimento do feito, mormente em relação 

a certidão de decurso de prazo sem pagamento da RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49304 Nr: 1720-21.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renan Araújo Gouveia Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos à parte autora para que 

manifeste-se em termos de prosseguimento do feito, mormente em relação 

a certidão de decurso de prazo sem pagamento da RPV.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-08.2016.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVIR FRANCISCO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte promovente, por intermédio do 

seu procurador, para se manifestar no prazo de cinco (05) dias sobre o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento, tendo em vista a 

expedição do Alvará Eletrônico. Alto Garças, 17 de março de 2020. 

GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA 

DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - 

TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-04.2014.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Sem Resolução de Mérito->Extinção->Ausência de pressupostos 

processuais Vistos, etc. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

promovido por ELZA MARIA DE JESUS, em desfavor de OI S/A (Sociedade 

em Recuperação Judicial), visando ao recebimento de valores referente à 

condenação. Iniciado o cumprimento de sentença, a executada 

apresentou manifestação, pugnando pela suspensão do processo por ter 

sido deferido o processamento da recuperação judicial. Com vista dos 

autos para manifestação, o exequente, concordou com a suspensão. Pois 

bem. Cumpre chamar o feito à ordem, para imprimir-lhe curso que seja 

adequado ao regime jurídico de recuperação judicial a que se submete a 

executada, bem como ao plano de recuperação judicial aprovado, que 

impacta, em maior ou menor medida, os créditos objeto de ações 

individuais em curso. Ora, superada a fase de suspensão das ações a 

que se refere o art. 6º do mesmo diploma falimentar, impõe-se agora 

classificar o crédito declarado nos presentes autos e apontar a via legal 

adequada para o adimplemento. É de conhecimento público e notório, que 

o pedido de recuperação judicial da executada foi levado a juízo em 

20/06/2016 perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro 

(RJ). O art. 67 da Lei 11.101, de 2005 diferencia os créditos 

extraconcursais dos concursais, sendo que, enquanto esses decorrem 

das obrigações que foram assumidas ANTES do deferimento da 

recuperação, portanto antes de 20/06/2016; aqueles decorrem das 

obrigações que foram contraídas na recuperação judicial pelo 

recuperando, portanto APÓS 20/06/2016. Os créditos concursais, cujo 

fato gerador foi constituído antes de 20/06/2016, serão liquidados e 

atualizados até 20.06.2016, seguindo-se da expedição de certidão de 

crédito e extinção do processo para que o credor concursal possa se 

habilitar nos autos da recuperação judicial a fim de seu crédito seja pago 

na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada a prática de 

quaisquer atos de constrição pelos juízos de origem. Já os créditos 

extraconcursais, que não estão sujeitos à recuperação judicial, porque 

foram constituídos após 20/06/2016, devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito, após o que será expedido ofício ao juízo da recuperação 

judicial comunicando a necessidade de pagamento. Os créditos 

extraconcursais serão organizados cronologicamente (a lista está à 

disposição para consulta pública no site oficial do administrador judicial da 

requerida www.recuperacaojudicialoi.com.br), e os depósitos judiciais 

serão feitos seguindo-se tal ordem nos autos de origem, que 

permanecerão aguardando o pagamento. No caso em comento, o crédito 

da parte exequente foi constituído antes de 20.06.2016, pelo que, em se 

tratando de crédito concursal, há que se expedir certidão de crédito para 

fins de habilitação no juízo da recuperação, e extinguir o processo em 

razão da novação do crédito, com a aprovação do plano de recuperação 

judicial em 08/01/2018 (arts. 49 e 59, da Lei n. 11.101/05). Nesse sentido, 

trago entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA 

CERTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – PLANO 

APROVADO E HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – EXEGESE DO 

ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA AÇÃO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, 

impõe-se a extinção da ação de execução, quando o plano de 

recuperação judicial tiver sido aprovado e homologado pelo Juízo 

falimentar”. (TJMT. AI 45828/2015. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 05/08/2015. Publicado no DJE 10/08/2015). No 

mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL E, CONSEQUENTEMENTE, DOS 

EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Ocorrendo 

verdadeira novação da dívida, em virtude da aprovação de plano de 

recuperação judicial, não é viável a perseguição do crédito por meio 

diverso do Juízo universal da recuperação, faltando pressuposto para o 

desenvolvimento válido e regular da execução individual ajuizada após a 

ação de recuperação judicial. (TJMG – ac 10479120026204001 mg, 
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Relator Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras cíveis / 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2014) (grifo nosso). Assim, 

se a novação extingue a dívida anterior, a recuperanda encontra-se 

vinculada ao novo débito para pagamento nos prazos indicados no plano 

homologado. Em outros termos, extinta a obrigação representada pelo 

título executado nestes autos, de rigor a extinção do processo por 

ausência de interesse processual por fato superveniente. Ante o exposto, 

tendo em vista a novação proveniente da aprovação e homologação do 

plano de recuperação judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro 

no art. 485, inciso VI, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Expeça-se certidão de crédito, promovendo sua entrega ao 

Exequente, para habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. 

Ressalto que a atualização do crédito exequendo deverá observar o 

disposto no art. 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, com a incidência de juros 

de mora e/ou correção monetária, se for o caso, calculados até a data do 

pedido de recuperação judicial (20.06.2016). Caso existam valores 

bloqueados nestes autos, deverão ser levantados em favor da empresa 

reclamada, mediante alvará judicial. Se necessário, deverá a reclamada 

ser intimada para fornecimento dos dados bancários para o levantamento. 

Certificado o trânsito em julgado e entregue a certidão de crédito à parte 

exequente, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. P. I. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-04.2014.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Sem Resolução de Mérito->Extinção->Ausência de pressupostos 

processuais Vistos, etc. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

promovido por ELZA MARIA DE JESUS, em desfavor de OI S/A (Sociedade 

em Recuperação Judicial), visando ao recebimento de valores referente à 

condenação. Iniciado o cumprimento de sentença, a executada 

apresentou manifestação, pugnando pela suspensão do processo por ter 

sido deferido o processamento da recuperação judicial. Com vista dos 

autos para manifestação, o exequente, concordou com a suspensão. Pois 

bem. Cumpre chamar o feito à ordem, para imprimir-lhe curso que seja 

adequado ao regime jurídico de recuperação judicial a que se submete a 

executada, bem como ao plano de recuperação judicial aprovado, que 

impacta, em maior ou menor medida, os créditos objeto de ações 

individuais em curso. Ora, superada a fase de suspensão das ações a 

que se refere o art. 6º do mesmo diploma falimentar, impõe-se agora 

classificar o crédito declarado nos presentes autos e apontar a via legal 

adequada para o adimplemento. É de conhecimento público e notório, que 

o pedido de recuperação judicial da executada foi levado a juízo em 

20/06/2016 perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro 

(RJ). O art. 67 da Lei 11.101, de 2005 diferencia os créditos 

extraconcursais dos concursais, sendo que, enquanto esses decorrem 

das obrigações que foram assumidas ANTES do deferimento da 

recuperação, portanto antes de 20/06/2016; aqueles decorrem das 

obrigações que foram contraídas na recuperação judicial pelo 

recuperando, portanto APÓS 20/06/2016. Os créditos concursais, cujo 

fato gerador foi constituído antes de 20/06/2016, serão liquidados e 

atualizados até 20.06.2016, seguindo-se da expedição de certidão de 

crédito e extinção do processo para que o credor concursal possa se 

habilitar nos autos da recuperação judicial a fim de seu crédito seja pago 

na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada a prática de 

quaisquer atos de constrição pelos juízos de origem. Já os créditos 

extraconcursais, que não estão sujeitos à recuperação judicial, porque 

foram constituídos após 20/06/2016, devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito, após o que será expedido ofício ao juízo da recuperação 

judicial comunicando a necessidade de pagamento. Os créditos 

extraconcursais serão organizados cronologicamente (a lista está à 

disposição para consulta pública no site oficial do administrador judicial da 

requerida www.recuperacaojudicialoi.com.br), e os depósitos judiciais 

serão feitos seguindo-se tal ordem nos autos de origem, que 

permanecerão aguardando o pagamento. No caso em comento, o crédito 

da parte exequente foi constituído antes de 20.06.2016, pelo que, em se 

tratando de crédito concursal, há que se expedir certidão de crédito para 

fins de habilitação no juízo da recuperação, e extinguir o processo em 

razão da novação do crédito, com a aprovação do plano de recuperação 

judicial em 08/01/2018 (arts. 49 e 59, da Lei n. 11.101/05). Nesse sentido, 

trago entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA 

CERTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – PLANO 

APROVADO E HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – EXEGESE DO 

ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA AÇÃO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, 

impõe-se a extinção da ação de execução, quando o plano de 

recuperação judicial tiver sido aprovado e homologado pelo Juízo 

falimentar”. (TJMT. AI 45828/2015. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 05/08/2015. Publicado no DJE 10/08/2015). No 

mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL E, CONSEQUENTEMENTE, DOS 

EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Ocorrendo 

verdadeira novação da dívida, em virtude da aprovação de plano de 

recuperação judicial, não é viável a perseguição do crédito por meio 

diverso do Juízo universal da recuperação, faltando pressuposto para o 

desenvolvimento válido e regular da execução individual ajuizada após a 

ação de recuperação judicial. (TJMG – ac 10479120026204001 mg, 

Relator Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras cíveis / 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2014) (grifo nosso). Assim, 

se a novação extingue a dívida anterior, a recuperanda encontra-se 

vinculada ao novo débito para pagamento nos prazos indicados no plano 

homologado. Em outros termos, extinta a obrigação representada pelo 

título executado nestes autos, de rigor a extinção do processo por 

ausência de interesse processual por fato superveniente. Ante o exposto, 

tendo em vista a novação proveniente da aprovação e homologação do 

plano de recuperação judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro 

no art. 485, inciso VI, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Expeça-se certidão de crédito, promovendo sua entrega ao 

Exequente, para habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. 

Ressalto que a atualização do crédito exequendo deverá observar o 

disposto no art. 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, com a incidência de juros 

de mora e/ou correção monetária, se for o caso, calculados até a data do 

pedido de recuperação judicial (20.06.2016). Caso existam valores 

bloqueados nestes autos, deverão ser levantados em favor da empresa 

reclamada, mediante alvará judicial. Se necessário, deverá a reclamada 

ser intimada para fornecimento dos dados bancários para o levantamento. 

Certificado o trânsito em julgado e entregue a certidão de crédito à parte 

exequente, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. P. I. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-20.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO RANIERE SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante/requerente interpôs recurso inominado sem o recolhimento do 

preparo, pleiteando as benesses da Justiça Gratuita. ‘Ab initio’, 

constata-se que não foram juntado aos autos documentos hábeis, tais 

como, comprovante de renda, cópia de CTPS, declaração de imposto de 
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renda, a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o art. 5º da CF, prevê que o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso. Com efeito, para concessão da assistência judiciária gratuita, 

não basta tão somente requerimento acompanhado de declaração de 

pobreza, já que a CRFB/88 assegura a assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, portanto, tal 

circunstância deve ser demonstrada. No caso ‘sub examine’, não há 

elementos que demonstrem a hipossuficiência alegada, sendo de bom 

alvitre registrar que conforme determina o enunciado n.º 116 do FONAJE, 

a parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, ‘in verbis’: “ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, 

exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), 

uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa 

de veracidade” (XX Encontro – São Paulo/SP). Pelo exposto, DETERMINO a 

intimação da parte reclamante/requerente, por seu advogado, via DJE, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente documentos aptos a 

demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, mormente 

comprovantes de rendimentos próprios e do cônjuge, se casado(a) for, 

tais como holerite, carteira de trabalho, três últimos extratos de cartões de 

crédito, declaração de imposto de renda etc, ou apresente comprovante 

de pagamento do preparo, sob pena de ser declarado deserto o recurso 

inominado, nos termos do § 1° do art. 42, c/c parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

REMETAM-ME os autos conclusos. INTIME-SE a parte autora, por seu 

advogado, via DJE. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Comarca de Alto Taquari

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 5/2020-CNpar

O Excelentíssimo Senhor Doutor FABIO ALVES CARDOSO, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Alto Taquari, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais etc.

CONSIDERANDO o determinado na portaria nº 179/2020-PRES, de 26 de 

fevereiro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º - COMUNICAR o s interessados a implantação do módulo criminal 

da plataforma de Processo Ju dicial Eletrônico - PJE no Juizado Especia l 

da Comarca de Alto Taquari a partir da 00h (zero hora) do dia 23/03/2020 , 

sendo obrigatória a utilização da plataforma eletrônica a partir da 00h 

(zero hora) do dia 23.0 4.2020.

Art. 2º - Os processos protocolados até as 23h59min do dia 22./04/20 20, 

antecedente à data da utilização obrigatória do PJe, incluindo-se os seus 

incidentes, continuarão a tramitar fisicamente até o seu devido 

arquivamento.

Art.3º - Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico e remeta-se cópia à 

Corregedoria Geral da Justiça, a OAB, Ministério Público, Defensoria 

Pública e Procuradoria Munici pal.

Alto Taquari, 16 de março de 2020.

Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000791-23.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE PADUA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL OAB - MS17895 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANK BUENO JUNQUEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico para que surta seus efeitos legais, 

servindo esta para fins de intimação da parte autora, da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de abril/2020, às 13h30min 

(horário de Mato Grosso), no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000254-90.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA TORRES DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DA 

C O M A R C A  D E  A L T O  T A Q U A R I 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação 

vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a tempestividade da 

contestação juntada aos autos, impulsiono estes autos por certidão com a 

finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para, 

querendo, apresentar Impugnação à Contestação. Alto Taquari - MT, 17 de 

março de 2020. (assinado eletronicamente) EVERTON DONIZETTI 

F E R R E I R A  C E R A N T E S  G e s t o r  d e  S e c r e t a r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ SEDE DO VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: 

Rua Altino Pereira de Souza, s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO 

TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 - TELEFONE: (66) 34961609

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000099-87.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

VARA CÍVEL DE BELA VISTA DO PARAÍSO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN OAB - PR21777 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETA MARA ALVES (REQUERIDO)

JOAO ALVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que serve a presente para intimar a 

parte exequente, através de seu procurador, acerca das datas 

designadas para praceamento do bem, a saber: designado o 1ª Leilão 

para o dia 04/05/2020 às 13h (MT) e o 2ª Leilão para o dia 04/05/2020 às 

15h (MT). ALTO TAQUARI, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000556-56.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

M. FRIES & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KLIPPEL BUENO OAB - GO23791 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DOS SANTOS MATTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000556-56.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: 

M. FRIES & CIA LTDA EXECUTADO: EDSON DOS SANTOS MATTOS 

Considerando-se o pleito de aditamento da inicial, intime-se o exequente 

para, no prazo de 15 dias, proceder com o recolhimento da diferença das 

custas e taxas processuais, sob pena de extinção. ALTO TAQUARI, 17 de 
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março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000336-92.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA GOMES TEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA CRISTINA PADOVAN OAB - MS12296 (ADVOGADO(A))

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA OAB - MS3537-B (ADVOGADO(A))

MAURO EDSON MACHT OAB - MS11529 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000336-92.2018.8.11.0092. AUTOR(A): 

MARIA AUXILIADORA GOMES TEODORO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir. ALTO TAQUARI, 17 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000586-91.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI 1000586-91.2019.8.11.0092 EXEQUENTE: LUIZ HENRIQUE 

NOGUEIRA BORGES Advogado do(a) EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE 

PAULA LEAL - MT0014398A EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUL MT A parte autora manifestou-se pela desistência da presente ação. 

Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não 

há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. ALTO TAQUARI, 17 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000570-40.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEVERSON RODRIGUES CHAVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000570-40.2019.8.11.0092. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: GEVERSON RODRIGUES CHAVES 

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face de GEVERSON 

RODRIGUES CHAVES. A liminar foi concedida, e devidamente cumprida, 

conforme documentos juntados. O réu devidamente citado não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. Cuida-se de hipótese de julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, II, do CPC, uma vez que, 

transcorrido o prazo para contestar a ação, o réu deixou esvair-se em 

branco, motivo pelo qual decreto sua revelia. As partes celebraram 

contrato de alienação fiduciária em garantia, incidindo o requerido em 

mora, o requerente ajuizou a ação de busca e apreensão, nos termos do 

DL nº 911/1969, sendo o bem apreendido e depositado em mãos do 

requerente. Assim, comprovado o negócio jurídico firmado entre as partes, 

tanto quanto a inadimplência do débito e tendo em vista que o requerido, 

devidamente citado, não contestou a ação, impõe-se a procedência do 

pedido. Desta forma, a ação procede, visto que em matéria de direitos 

disponíveis a revelia faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pelo autor, na forma dos art. 344 do Código de Processo Civil. 

Ante o exposto, com fundamento no DL nº 911/1969 e artigos 487, I e 304 

do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, declarando 

rescindido o contrato e consolidando nas mãos do requerente o domínio e 

a posse plena e exclusiva do bem, cuja apreensão liminar torno em 

definitiva, facultando a venda pelo requerente, na forma do art. 2º do 

mesmo diploma legal. Considerando o princípio da sucumbência condeno a 

parte requerida no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, com fulcro no § 2º do art. 85 do CPC. Transitada em julgado, 

arquive-se. Desnecessária a intimação do requerido ante sua revelia. P.I. 

ALTO TAQUARI, 17 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000050-46.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA OAB - MT6005-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILAINE REGINA TURCHETTO (REQUERIDO)

JOAO BRASIL KOHLRAUSCH (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO Certifico que deixo de encaminhar a missiva para cumprimento, 

tendo em vista que o ato deprecado já se realizou, razão pela qual 

impulsiono os autos para fins de que a parte autora junte aos autos 

comprovante de redesignação da audiência no juízo deprecado e/ou 

requeira o que entender de direito, no prazo legal. ALTO TAQUARI, 17 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37929 Nr: 882-38.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garcia Moveis e Eletrodomesticos Ltda -ME, 

Milton de Souza Viana, Silber Alves Garcia, Sueila Lais Alves Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MILTON DE SOUZA VIANA, Cpf: 

02196254177, brasileiro(a), solteiro(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido SUEILA LAIS ALVES GARCIA, Cpf: 02252645105, Rg: 00157358-2, 

brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO em 

face de GARCIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA -ME, MILTON DE 

SOUZA VIANAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 5288/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/04/2015

 - Valor Total: R$ 116.498,20 - Valor Atualizado: R$ 105.907,45 - Valor 
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Honorários: R$ 10.590,75

Despacho/Decisão: Defiro parcialmente o pleito de Ref.32.Cite-se 

fictamente o executado que encontra-se em local incerto e não sabido. 

(prazo 60 dias).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eder Corrêa da Silva, 

digitei.

Alto Taquari, 04 de março de 2020

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35235 Nr: 794-34.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel da Conceiçao Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Diante do Ofício juntado na Ref. 104, oficie-se ao juízo das execuções 

penais da Comarca de Alto Araguaia/MT solicitando a ANUÊNCIA em 

relação ao recambiamento do réu para a unidade prisional daquela 

localidade.

Com a vinda da anuência, encaminhe-se o documento à SAAP.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2322 Nr: 307-50.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos, impulsiono estes autos por 

certidão com a finalidade de intimar a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 13103 Nr: 11-91.2005.811.0092

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSCdO, ACdO, VSdO, JASdO, MdOC, MSdOG, MASdO, 

MdOF, ES, FCD, RSS-T, OSN-T, SSR-T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdOSdO, EdOCdO, JDBCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clézia Meire Queiroz - 

OAB:19194/GO, Danielli Castro Xavier Freitas - OAB:14123/MT, 

DANIELLI CASTRO XAVIER FREITAS - OAB:17159-B, EDSON ROBERTO 

CASTANHO - OAB:9234, Edson Roberto Castanho - OAB:9234-B/MS, 

Fábio Vilela de Carvalho - OAB:5.175-B MT, Fernando Mendes da 

Silva - OAB:7603-B/MT, Gustavo Gomes Garcia - OAB:13299-B/MT, 

Hélber de Oliveira Freitas - OAB:15.122-B/MS, Helber de Oliveira 

Freitas - OAB:MS - 9245, Iran Negrão Ferreira - OAB:17.462-A/MT, 

Iran Negrão Ferreira - OAB:7209-PR, Kezia Karina Gomes de 

Miranda - OAB:18.969 MS, Lorival Marcolino Claro - OAB:5236/MS, 

Mauro Andre da Silva Barbosa - OAB:5049/O-MT, Ney Gomes de 

Castro - OAB:22.381/GO, Núbia Carla Luiz Mendes - 

OAB:14.335-B/MT, Oton José Nasser de Mello - OAB:5124/MS, 

Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:8974 A/MT, Roadam Jhonei de 

Paula Leal - OAB:14398/MT, Roberto Marques de Souza - 

OAB:7487/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elly Carvalho Júnior - 

OAB:6132-B/MT, Fábio Vilela de Carvalho - OAB:5.175-B MT, Iran 

Negrão Ferreira - OAB:7209-PR, Paula Fernanda Matos Onghero - 

OAB:19358, Roberto Marques de Souza - OAB:7487/GO

 Conforme manifestação do inventariante dativo às fls. 2.915-2.916, todos 

os documentos necessários para conclusão do formal de partilha, 

averbação e posterior emissão das respectivas matrículas do Espólio já 

foram entregues ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca na 

data de 19/03/2019, contudo, até a presente data não concluiu-se o 

requerimento solicitado.

Assim, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis local para, no prazo de 

10 dias, informar sobre a situação da divisão formal do bem inventariado 

nestes autos, justificando, inclusive, a demora no referido procedimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13533 Nr: 284-70.2005.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PRADO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Zacarias - 

OAB:93.848-B/SP, Aparecido Gonçalves - OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edna de Souza Miranda 

Soares - OAB:3.958/MT

 Certifico que, nesta data, ao realizar a conferência dos autos para 

expedição dos alvarás para levantamento de valores vinculados, constatei 

que às fls. 65 os poderes substabelecidos ao IImo. Advogado Dr. 

APARECIDO GONÇALVES, fora tão somente para a realização de 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 31/05/2006, não 

contendo poderes para receber ou dar quitação de valores em nome da 

parte autora. Assim, serve a presente para INTIMAR o nobre causídico 

para que regularize a representação, no tocante aos poderes para 

levantamento dos valores depositados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14394 Nr: 1130-87.2005.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FQdBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMB, ELM, PSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Gayola Contato - 

OAB:254866/SP, Carina Moisés Mendonça - OAB:210867/SP, 

RICARDO DE OLIVEIRA RICCA - OAB:286.325/SP, Rui Ferreira Pires 

Sobrinho - OAB:73891/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos, impulsiono estes autos por 

certidão com a finalidade de intimar a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43408 Nr: 1923-06.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATUIR CAMILO LEONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor da 

correspondência acostada aos autos na ref. 57, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte exequente, por meio de 

seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15956 Nr: 313-52.2007.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milênia Agro Ciências S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Luiz Bernini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Hackmann 

Rodriguês - OAB:18.660/RS, Luciano Dilli - OAB:58793/RS, Luiz 

Augusto Pires Cezário - OAB:2.090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Pires Mafra - 

OAB:7906/MS, Jefferson Elias Pereira dos Santos - OAB:6181/MS

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o decurso 

do prazo solicitado, impulsiono estes autos por certidão com a finalidade 

de intimar a parte exequente, por meio de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21055 Nr: 1197-76.2010.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Unidade Regional de 

Reestruturação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Legeski Monegate, Jairo Marcos Bortolás, 

Maria de Lurdes Kuhn Bortolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o decurso 

do prazo solicitado, impulsiono estes autos por certidão com a finalidade 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para manifestar-se 

nos autos, requerendo o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000514-07.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO GRUTKA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000514-07.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO EXECUTADO: PEDRO GRUTKA - ME Especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir. ALTO TAQUARI, 17 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-77.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARRIJO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISSOL RIVERA IRINEU OAB - GO28204 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000283-77.2019.8.11.0092. 

INTERESSADO: JOAO CARRIJO DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Nos termos do art. 485, §4º, no NCPC, intime-se o 

requerido a se manifestar sobre o pedido de desistência formulado pela 

parte requerente, no I.D 29415249. Aguarde-se o decurso do prazo para 

manifestação do requerido, decorrido o prazo supra, com ou sem 

resposta, voltem-me os autos imediatamente conclusos para novas 

deliberações. ALTO TAQUARI, 17 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000602-45.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL SANTOS VITOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DA SILVA MONTEIRO OAB - MT3301-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000602-45.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO REU: MICHAEL 

SANTOS VITOR DECISÃO O Ministério Público Estadual ajuizou AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, em face de 

MICHAEL SANTOS VITOR, alegando ter o indiciado, utilizando-se do cargo 

de comandante da polícia militar desta cidade, praticado ato de 

improbidade administrativa, consistente na prática de deixar de praticar ato 

de ofício, consistente na não fiscalização de ocorrência de crime de 

perturbação de sossego. Requereu a condenação do indiciado nas penas 

da Lei nº 8.429/1992, bem como nas custas e honorários processuais. O 

réu foi notificado. O réu pugnou pelo recebimento da presente ação, 

reservando-se o direito de defesa durante a instrução processual. É o 

relatório. DECIDO. Não existindo preliminares ventiladas, passo a análise 

do mérito. A análise da atipicidade da conduta neste momento processual 

resta prejudicada, pois tal questão é matéria que cabe ser analisada 

apenas na prolação de sentença. ANÁLISE DO RECEBIMENTO DA AÇÃO 

De acordo com os §§ 7º a 9º do art. 17 da Lei nº 8.429/1992: Art. 17. (...) 

§ 7º. Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará 

a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que 

poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 

quinze dias. § 8º. Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, 

em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência 

do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da 

via eleita.” § 9º. Recebida a petição inicial, será o réu citado para 

apresentar contestação.” Assim, neste momento processual, a ação só 

deve ser rejeitada se o juiz ficar convencido da inexistência do ato de 

improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. 

Por outro lado, havendo indícios de cometimento de atos previstos na 

referida lei, a petição inicial deve ser recebida, pois nesta fase prevalece 

o princípio do in dubio pro societate. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO 

RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA 

DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. 

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. 

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "somente 

após a regular instrução processual é que se poderá concluir pela 

existência, ou não, de: (I) enriquecimento ilícito; (II) eventual dano ou 

prejuízo a ser reparado e a delimitação do respectivo montante; (III) efetiva 

lesão a princípios da Administração Pública; e (IV) configuração de 

elemento subjetivo apto a caracterizar o noticiado ato ímprobo" (STJ, AgRg 

no AREsp 400.779/ES, Rel. p/ acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 17/12/2014). IV. A improcedência das imputações de 

improbidade administrativa, em juízo de admissibilidade da acusação - 

como pretende a agravante -, constitui juízo que, no caso, não pode ser 

antecipado à instrução do processo, mostrando-se necessário o 

prosseguimento da demanda, de modo a viabilizar a produção probatória, 

necessária ao convencimento do julgador, sob pena, inclusive, de cercear 

o jus accusationis do Estado, tal como decidido na origem. Nesse sentido: 

STJ, EDcl no REsp 1.387.259/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2015; REsp 1.357.838/GO, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2014; 

AgRg no AREsp 491.041/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
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SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2015. V. Agravo interno improvido. (STJ 

– AgInt nos EDcl no AREsp 925.670/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016) 

No caso em tela, constato que a conduta em tese praticada, evidencia 

indícios de improbidade, o que, por si só, já é suficiente para o 

recebimento da ação. Nesse cenário, havendo indícios suficientes da 

prática dos atos de improbidade administrativa imputados ao réu, uma vez 

que os fatos narrados na exordial amoldam-se, em tese, ao disposto no 

artigo 11, I da Lei nº 8.429/1992, impõe-se o recebimento da ação. ANTE O 

EXPOSTO, recebo a inicial e determino a citação do réu para que 

apresente contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências da revelia. ALTO TAQUARI, 17 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000390-24.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO LOPES BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000390-24.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: 

DANILO LOPES BORGES EXECUTADO: BANCO BRADESCO Especifiquem 

as partes as provas que pretendem produzir. ALTO TAQUARI, 17 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000599-90.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILSON FRANCISCO ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000599-90.2019.8.11.0092. 

EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

EXECUTADO: MILSON FRANCISCO ROSA Trata-se de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial proposta por Administradora de Consorcio Nacional 

Gazin LTDA em face de Milson Francisco Rosa, ambos devidamente 

qualificados. O autor informou que o requerido realizou o pagamento 

extrajudicialmente do débito em aberto, e por consequência, requereu a 

extinção do presente feito, ante a perda superveniente do objeto da 

presente ação (I.D 25846246). Vieram os autos. É o relatório. Decido. É 

caso de acolher o pedido aduzido pela parte autora, fazendo-se 

necessária a extinção do presente feito pela perda superveniente do 

objeto. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, sem julgamento 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo, independentemente de nova determinação. Custas já recolhidas 

no início. Sem honorários. P.I. ALTO TAQUARI, 16 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000207-53.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DIEMES DOS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000207-53.2019.8.11.0092. 

REQUERENTE: DIEMES DOS SANTOS VIEIRA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S/A Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por danos morais e pedido de Tutela Provisória de Urgência 

proposta por Diemes dos Santos Vieira em face do Banco Itaú Unibanco 

S/A, ambos devidamente qualificados. Aduz que em meados do mês de 

fevereiro de 2019, precisou realizar empréstimo pessoal, mas ao procurar 

a instituição financeira local para realizá-lo foi surpreendido com a 

informação que seu nome constava no cadastro de inadimplentes, devido 

pendência financeira realizada em 01 de novembro de 2018 perante ao 

Banco requerido, no valor de R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), 

realizada com cartão de crédito, contrato nº 002414444450000, o que o 

impediu concretizar a realização da referida operação financeira, 

deixando-o diante de uma situação vexatória e humilhante. Por fim, relata 

que ao entrar em contato com o banco requerido, este teria reconhecido o 

erro ao enviar o seu nome para o cadastro de inadimplentes, porém, para 

a sua retirada seria necessário o pagamento de uma taxa no valor de 

R$112,43, conforme doc. anexo à inicial. Contudo, alega que não efetuou 

o pagamento do referido valor, uma vez que não havia dado ensejo a 

referida negativação. Requereu em sede de tutela antecipada que a 

requerida exclua o seu nome dos cadastros do SPC/SERASA com base 

na cobrança discutida nestes autos, eis que não reconhece o débito 

cobrado, bem como a procedência do pedido para ser declarado 

inexistente o débito junto à requerida, condenando-a ao pagamento de 

indenização por danos morais. A inicial veio instruída com documentos. 

Liminar deferida, conforme decisão I.D 19309705. Citada, a parte ré 

apresentou contestação, alegando a existência de dívida, por ter o autor 

contratado cartão de crédito ITAÚ MULTIPLO 2.0 MC INTER na data de 

18/03/2015 junto ao Banco requerido, conforme instrumento contratual 

juntado, bem como argumentou que o autor é devedor contumaz, além de 

possuir outras anotações nos cadastros de inadimplentes, o que afasta o 

direito ao recebimento de danos morais. (I.D 21391735). Impugnação à 

contestação apresentada (I.D 22019697). É o relatório. DECIDO. 

Inicialmente, consigno que as partes não manifestaram interesse na 

produção de outras provas, possibilitando o julgamento antecipado do 

pedido, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

prestigiando, com isso, os princípios da celeridade e razoável duração do 

processo. De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da aprova incumbe: 

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. II – ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. In 

casu, a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações. Isso 

porque, conforme alega na inicial, a instituição requerida estaria 

promovendo a cobrança de débitos de dívida inexistente, uma vez que 

nunca teria realizado qualquer operação financeira com o mesmo, além de 

ter seu nome indevidamente negativado conforme extrato de consulta ao 

SCPC. Contudo, conforme alegado e comprovado pela requerida em sua 

contestação, não assiste razão à parte autora, quando afirma não haver 

pendência junto a mesma, uma vez que consta débito no valor de 

R$111,11, relativo a um Contrato de nº 002414444450000 (Formulário de 

Abertura de Conta e Contratação de Serviços Pessoa Física - Cartão de 

Crédito) firmado e assinado pelo autor junto ao Banco Itaú S/A na data de 

24/03/2015. Assim, não deve proceder o argumento lançado pelo autor de 

que os documentos trazidos pelo requerido não foram suficientes a 

demonstrar a existência ou contratação dos serviços junto ao banco 

requerido. Ademais, ao apresentar contestação, o autor não questionou a 

autenticidade do instrumento particular (Formulário de Abertura de Conta e 

Contratação de Serviços Pessoa Física), devidamente assinado por ele, 

juntado pela instituição bancária no I.D 21391740, focando apenas em 

alegar que em momento algum o requerido trouxe aos autos provas 

suficientes para demonstrar a existência da liberação dos valores pelo 

banco requerido do qual ensejou a “restrição” do seu nome perante os 

órgãos de proteção ao crédito. Assim, restou demonstrado que houve 

legítima contratação dos serviços bancários oferecidos pela requerida em 

favor do autor, e por consequência não lhe assisti razão a alegação de 

que jamais teria realizado qualquer negócio jurídico junto à instituição 
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financeira. Assim, deve ser declarado existente o débito objeto da 

presente demanda. Destarte, ante a não comprovação do direito do autor, 

impõe-se a improcedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, julgo 

improcedente o pedido contido na inicial, ficando resolvido o mérito da 

causa, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo a liminar concedida. 

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, 

fixando-os em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua 

exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Transitada em 

julgado, arquivem-se. ALTO TAQUARI, 17 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000356-49.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000356-49.2019.8.11.0092. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: MAURICIO FERREIRA DA SILVA HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, para que produzam seus efeitos legais, 

ficando resolvido o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Determino o recolhimento do mandado de busca e 

apreensão, bem como a baixa da restrição do veículo junto ao RENAJUD 

referente a estes autos, entretanto, a baixa da alienação fiduciária é de 

responsabilidade da instituição financeira autora da presente demanda. 

Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, procedam-se às baixas e anotações necessárias, e arquivem-se 

os autos, independentemente de nova determinação. Custas já recolhidas. 

P.I. ALTO TAQUARI, 17 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000273-33.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDNOMAR DO CARMO DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ADILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000273-33.2019.8.11.0092. 

REQUERENTE: EDNOMAR DO CARMO DE MENEZES REQUERIDO: ROGERIO 

OLIVEIRA DA SILVA, ADILSON PEREIRA DOS SANTOS Trata-se de ação 

de Ação de Busca e Apreensão c/c Rescisão de Contrato e Tutela 

Provisória de Urgência movida por Ednomar do Carmo de Menezes em 

face de Rogerio de Oliveira Silva e Outro, todos devidamente qualificados. 

A parte autora requereu a desistência da ação. Diante do exposto, Julgo 

Extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Desnecessária a anuência e intimação da 

executada ante a ausência de chamamento inicial. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Arbitro honorários advocatícios aos 

advogados nomeados para a defesa da parte autora em juízo no importe 

individual de 1 (uma) URHs, a serem custeadas pelo Estado de Mato 

Grosso. P.I. ALTO TAQUARI, 17 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39312 Nr: 1784-88.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denise Mayara da Costa Paixão, Dheymison da 

Costa Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PATRICIA D. DE 

ARRUDA DELIBERADOR LOPES - OAB:62288

 Trata-se de ação penal movida em face de Denise Mayara da Costa 

Paixão e Dheymison da Costa Paixão.

Em audiência realizada, o representante ministerial propôs o benefício da 

suspensão condicional do processo aos réus.

Contudo, o Ministério Público pugnou pela revogação do benefício da ré 

Denise Mayara da Costa Paixão ante o não cumprimento das condições, 

com o consequente prosseguimento do feito.

É o relatório.

Decido.

Estabelece o art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, que a suspensão do 

processo poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no 

curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição 

imposta.

Entretanto, a acusada não comprovou nos autos que tenha cumprido com 

as condições à ela estabelecida.

Ante o exposto, nos termos do art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, 

REVOGO a suspensão condicional do processo ofertada a ré DENISE 

MAYARA DA COSTA PAIXÃO.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/06/2020 às 

13h30min. (HORÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO)

Intime-se e/ou requisite-se, o acusado e as testemunhas arroladas pelas 

partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou interrogatório aos 

que residirem fora da Comarca.

 Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa constituída (ref.52).

Quanto ao réu Dheymison da Costa Paixão, aguarde-se o término do 

período de prova.

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 10/2020-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Antônio Fábio da Silva Marquezini, MM. 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Apiacás, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.

 Considerando a edição da Instrução Normativa –CRH nº 09 de 15 de Abril 

de 2019, a qual dispõe sobre regulamentação dos procedimentos para 

controle e pagamento da produtividade dos profissionais credenciados, no 

sistema Gestão de Pessoas sem Vínculo Empregatício (GPsem), no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,

 Considerando o que dispõe o Art 8º, II, Parágrafo Único da citada 

Instrução Normativa,

RESOLVE:

AUTORIZAR a servidora investida na Função de Gestor Geral a confirmar 

eletronicamente, no Sistema GPsem, a produtividade dos credenciados 

deste Comarca de Apiacás.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, dando ciência aos interessados.

 Apiacás/MT, 17 de Março de 2020.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001100-12.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON COSTA DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000068-35.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MOREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000876-74.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI INACIO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal de 15 

(quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 12444 Nr: 590-07.2005.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA - CPC, art. 730 e ss. c/c art. 475-I/NCPC, art. 497 e ss. 

c/c art. 513 e ss. c/c art. 534 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), em que me dou por ciente do(s) Ofício(s) COREJ/IT, 

enviado(s) pela Coordenadoria de Execução Judicial do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado(s) nos autos do processo, assim 

como, diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento 

em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994, art. 5º, 

§ 2º; CNGC, art. 450 e ss..

Os honorários de sucumbência pertencem ao(à) advogado(a), motivo pelo 

qual também expedi o alvará judicial de levantamento desse valor/crédito, 

fazendo-o da forma pleiteada e em nome do(a) advogado(a) indicado - Lei 

n. 8.906/1994, arts. 22 e 23.

Ademais, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJe ou outro meio legal – NCPC, art. 269 e ss. -, 

para que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o 

que decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado expressamente pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido 

o prazo sem manifestação alguma, volte-me concluso para sentença.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25332 Nr: 1373-23.2010.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlinda Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA - CPC, art. 730 e ss. c/c art. 475-I/NCPC, art. 497 e ss. 

c/c art. 513 e ss. c/c art. 534 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), em que me dou por ciente do(s) Ofício(s) COREJ/IT, 

enviado(s) pela Coordenadoria de Execução Judicial do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado(s) nos autos do processo, assim 

como, diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento 

em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994, art. 5º, 

§ 2º; CNGC, art. 450 e ss..

Os honorários de sucumbência pertencem ao(à) advogado(a), motivo pelo 

qual também expedi o alvará judicial de levantamento desse valor/crédito, 

fazendo-o da forma pleiteada e em nome do(a) advogado(a) indicado - Lei 

n. 8.906/1994, arts. 22 e 23.

Ademais, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJe ou outro meio legal – NCPC, art. 269 e ss. -, 

para que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o 

que decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado expressamente pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido 

o prazo sem manifestação alguma, volte-me concluso para sentença.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 113950 Nr: 187-13.2020.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Cardoso de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airton de Almeida Marques 

- OAB:MT - 19732

 (...) Isso posto, uma vez que ausentes atualmente os requisitos do CPP, 

arts. 312 e 313, III e Lei n. 11.340/2006, art. 20, caput, e o fato de ser a 

prisão cautelar o último recurso, pois odiosa e excepcional, REVOGO A 

PRISÃO CAUTELAR PREVENTIVA/CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA 

de/para WAGNER CARDOSO DE LIMA, vulgo “Waguinho” brasileiro, 

convivente, autônomo, nascido no dia 25/4/1980 em Cuiabá-MT, filho de 

Manoel Bebiano de Lima e Adelina Antonia Cardos de Lima, quem deverá 

ser ADVERTIDO que é possível “de novo decretá-la, se sobrevierem 

razões que a justifiquem” - Lei n. 11.340/2006, art. 20, parágrafo único -, 

possibilidade que é reiterada pela legislação processual penal 

expressamente, ou seja, quanto à prisão cautelar preventiva, poderá o 

magistrado/juiz “de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a 

justifiquem” - CPP, art. 316.Consequentemente, DETERMINO que expeça o 

ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, colocando-o em liberdade 

incontnenti/sem demora se por outro motivo não estiver preso, assim como 

que realize o imediato registro no banco de dados mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça - Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP 

2.0.Sem prejuízo disso determino que o acusado cumpra as condições a 

ele fixadas, sendo: não APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA, fixando o limite 

mínimo de distância de 50m (cinquenta metros) entre este(s) e o 

agressor/autor do fato, bem como não tenha CONTATO COM A 

OFENDIDA, por qualquer meio de comunicação, as quais estão ativas e 
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poderão resultar na prática de novo crime e sua prisão.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53158 Nr: 496-78.2013.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucelio Olino Moreira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351, Milena Gonçalves de Alcantara - OAB:MT - 19644/O

 (...) Isso posto e diante da ausência de justa causa para o 

prosseguimento da ação, um dos elementos do interesse de agir, e com a 

finalidade de evitar o dispêndio de tempo e o desgaste da Justiça Pública 

com um processo que, inevitavelmente, perderia sua utilidade, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUCÉLIO OLINO MOREIRA BORGES, por 

reconhecer, ex ofício – CPP, art. 61 –, a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

PUNITIVA ESTATAL, tudo com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, VI, 

todos do CP.Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo isento do pagamento de emolumentos despesas e 

custas o Ministério Público, nos atos de ofício - Lei Estadual n. 7.603/2001, 

art. 3º, IV.Transitada em julgado, arquive com as baixas e anotações 

devidas.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública/Advogado, 

atendendo ao disposto no art. 1.387 da CNGC, in verbis:“Na hipótese de 

sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Para tal 

finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para 

esse ato”.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22667 Nr: 1440-22.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Guevara Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE Seguradora S/A, Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abilio Diamantino Francisco 

Bogado - OAB:SP/ 145.430, Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, Gustavo Vettorato - OAB:OAB/MT 11.001-A, Maria 

Lucia Ferreira Teixeira - OAB:3662/MT, Mina Entler Cimini - 

OAB:194569/SP

 Informo/cientifico a douta advogada da parte autora de que deverá 

informar/especificar quais as folhas/páginas requer o desentranhamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25791 Nr: 1834-92.2010.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maior Construções Ltda, Adma Figueiredo de Aquino, 

Brandina Figueiredo de Aquino Soalheiro, Genivaldo Jorge Soalheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:MT/ 15.464

 Informo/cientifico a douta advogada da parte autora de que deverá 

informar/especificar quais as folhas/páginas requer o desentranhamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27321 Nr: 768-43.2011.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Araputanga/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maior Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:MT/ 15.464, Vicente Andreotto Júnior - Procurador do 

Município - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311

 Informo/cientifico a douta advogada da parte embargada de que deverá 

informar/especificar quais as folhas/páginas requer o desentranhamento.

Citação

Citação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1000076-46.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MICAELA DA COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA COSTA SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA DE ARAPUTANGA Rua Castelo Branco, S/N, 

CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 

1000076-46.2019.8.11.0038 Valor da causa: R$ 10.891,82 ESPÉCIE: 

[Inventário e Partilha]->ARROLAMENTO COMUM (30) POLO ATIVO: Nome: 

MICAELA DA COSTA SOUZA Endereço: Avenida Aldo Ribeiro Borges, 

1810, casa, Santo Antônio, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO 

PASSIVO: Nome: LEONARDO DA COSTA SOUZA Endereço: Av Aldo 

Ribeiro Borges, 1810, Santo Antonio, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, dos termos da ação de Arrolamento consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta/manifestar sobre as declarações da inventariante, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: AÇÃO 

DE INVENTÁRIO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA DE INVENTÁRIO E PARTILHA – NCPC, art. 610 e ss. - dos 

bens deixados por LEONARDO DA COSTA SOUZA, tendo como 

parte(s)/interessado(s) MICAELA DA COSTA SOUZA, irmã do falecido e 

quem se encontra na administração provisória do bens deixados pelo de 

cujus, e MICHAEL CAMARGO DE SOUZA, genitor/pai biológico e único 

herdeiro do falecido.: E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

AMANDA CAROLINE SOARES, digitei. ARAPUTANGA, 17 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000646-32.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO COCENZO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000646-32.2019.8.11.0038 REQUERENTE: FRANCISCO COCENZO 

NETO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, tendo como partes FRANCISCO COCENZO NETO em 

desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em que aquela 

deixou o prazo para se manifestar transcorrer in albis e abandonou o 

processo. É o necessário. Decido. O autor fora intimado para emendar a 

inicial, a fim de apresentar procuração por instrumento público ou a 

assinatura a rogo subscrita por 2 (duas) testemunhas, necessário para o 

caso de pessoa analfabeta, sob pena de indeferimento e extinção, o que 

não fizera, deixando o prazo transcorrer in albis. A parte reclamante 

deixou de promover os atos que lhe competia, ocasionando o abandono 

da causa por mais de 30 (trinta) dias, conforme certidão, fato que impõe, 

inevitavelmente, a extinção, uma vez que o Poder Judiciário atual, 

especialmente a Justiça Estadual que tem ampla competência, não pode 

manter uma estrutura para tramitar processos que nem mesmo as partes 

fazem valer a importância da lide/interesse. O abandono processual é 

causa de extinção de processo – CPC, art. 267, III/NCPC, art. 485, III - e, 

por se tratar de processo sujeito ao disposto na Lei n. 9.099/1995, é 

inaplicável o art. 267, § 1º, do CPC/NCPC, 485, § 1º, em face do art. 51, § 

1º, daquela lei especial que regula os juizados, conforme entendimento 

doutrinário (CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e pratica dos juizados 

especiais cíveis. 5. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 267; FIGUEIRA 

JUNIOR, Joel Dias; TOURINHO NETO, Fernando da Costa. Juizados 

especiais estaduais cíveis e criminais: comentários a Lei n. 9.099/1995. 5. 

ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 333). 

Nesses termos, igualmente precedente decisório, in verbis: RECURSO 

INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 

267, § 1.º DO CPC E DA SÚMULA N.º 240 DO STJ NO ÂMBITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.º DA LEI FEDERAL 

N.º 9.099/1995. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do 

Recurso Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos 

extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não 

merece ser reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das 

partes por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o 

processo sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do 

advogado da exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.º 

do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais estabelece que ?a extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes?. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.º do CPC e a Súmula n.º 

240 do STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não 

havendo necessidade intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento à execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e 

nego-lhe provimento, para o fim específico de manter a sentença 

recorrida. DISPOSITIVO O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido). Curitiba, 26 de junho de 2015. Fernando Swain Ganem, 

Juiz Relator Designado. O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001263-68.2012.8.16.0182/0 

- Curitiba - Rel.: VinÃ-cius de Mattos MagalhÃ£es - Rel.Desig. p/ o 

Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 30.06.2015)”. (TJ-PR - RI: 

000126368201281601820 PR 0001263-68.2012.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 10/07/2015) Portanto, o § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos 

do artigo 485, III c/c Lei n. 9.099/1995, art. 51, § 1º. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não 

haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. P. I. 

Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 

da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 13 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-32.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO COCENZO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000646-32.2019.8.11.0038 REQUERENTE: FRANCISCO COCENZO 

NETO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, tendo como partes FRANCISCO COCENZO NETO em 

desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em que aquela 

deixou o prazo para se manifestar transcorrer in albis e abandonou o 

processo. É o necessário. Decido. O autor fora intimado para emendar a 

inicial, a fim de apresentar procuração por instrumento público ou a 

assinatura a rogo subscrita por 2 (duas) testemunhas, necessário para o 

caso de pessoa analfabeta, sob pena de indeferimento e extinção, o que 

não fizera, deixando o prazo transcorrer in albis. A parte reclamante 

deixou de promover os atos que lhe competia, ocasionando o abandono 

da causa por mais de 30 (trinta) dias, conforme certidão, fato que impõe, 

inevitavelmente, a extinção, uma vez que o Poder Judiciário atual, 

especialmente a Justiça Estadual que tem ampla competência, não pode 

manter uma estrutura para tramitar processos que nem mesmo as partes 

fazem valer a importância da lide/interesse. O abandono processual é 

causa de extinção de processo – CPC, art. 267, III/NCPC, art. 485, III - e, 

por se tratar de processo sujeito ao disposto na Lei n. 9.099/1995, é 

inaplicável o art. 267, § 1º, do CPC/NCPC, 485, § 1º, em face do art. 51, § 

1º, daquela lei especial que regula os juizados, conforme entendimento 

doutrinário (CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e pratica dos juizados 

especiais cíveis. 5. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 267; FIGUEIRA 

JUNIOR, Joel Dias; TOURINHO NETO, Fernando da Costa. Juizados 

especiais estaduais cíveis e criminais: comentários a Lei n. 9.099/1995. 5. 

ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 333). 

Nesses termos, igualmente precedente decisório, in verbis: RECURSO 

INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 

267, § 1.º DO CPC E DA SÚMULA N.º 240 DO STJ NO ÂMBITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.º DA LEI FEDERAL 

N.º 9.099/1995. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do 

Recurso Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos 

extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não 
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merece ser reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das 

partes por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o 

processo sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do 

advogado da exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.º 

do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais estabelece que ?a extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes?. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.º do CPC e a Súmula n.º 

240 do STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não 

havendo necessidade intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento à execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e 

nego-lhe provimento, para o fim específico de manter a sentença 

recorrida. DISPOSITIVO O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido). Curitiba, 26 de junho de 2015. Fernando Swain Ganem, 

Juiz Relator Designado. O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001263-68.2012.8.16.0182/0 

- Curitiba - Rel.: VinÃ-cius de Mattos MagalhÃ£es - Rel.Desig. p/ o 

Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 30.06.2015)”. (TJ-PR - RI: 

000126368201281601820 PR 0001263-68.2012.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 10/07/2015) Portanto, o § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos 

do artigo 485, III c/c Lei n. 9.099/1995, art. 51, § 1º. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não 

haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. P. I. 

Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 

da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 13 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000218-16.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA CARDOSO DE FREITAS (EXECUTADO)

MILTON CARDOSO MOREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000218-16.2020.8.11.0038 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA 

- ME EXECUTADO: MILTON CARDOSO MOREIRA, LUCINEIA CARDOSO DE 

FREITAS Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 53, caput, c/c 

NCPC - com pedido de citação da parte devedora/executada para 

pagamento da dívida/quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e DETERMINO que cite o(s) devedor(es) executado(s) para, 

no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar(em) o pagamento da 

dívida - NCPC, art. 829 -, sob pena de lhe ser(em) penhorado(s) bens 

coercitivamente - Lei n. 9.099/1995, art. 53, caput, c/c NCPC, art. 829, §1º. 

Esclareço que não mais é defeso/proibido que a citação do(s) 

devedor(es) seja feita pelo correio – NCPC, art. 247 -, assim como 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida para fins 

de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens 

sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, devendo, no prazo de 10 

(dez) dias de sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas e, formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o 

valor da dívida, providenciar, também no prazo de 10 (dez) dias, o 

cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados, sob 

pena de cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso 

o exequente não o faça no prazo, presumindo-se em fraude à execução a 

alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação – NCPC, art. 

828, caput e §§. Citado(s) o(s) devedor(es)/executado(s) e não havendo 

pagamento da dívida no prazo suso ou nomeação de bens à penhora, a 

requerimento expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência 

prévia do ato ao(s) devedor(es)/executado(s), – NCPC, art. 854 e ss. - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora online -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Efetuada a 

penhora – penhora, avaliação e depósito -, o(s) devedor(es) será(ão) 

INTIMADO(S) - por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 e NCPC, art. 841 e §§ - PARA APRESENTAR(EM) 

EMBARGOS POR ESCRITO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS - NCPC, art. 

915 - da(s) intimação(ões) da(s) penhora(s) ou data de eventual depósito 

espontâneo, sendo prescindível a designação de audiência de conciliação 

- §§ do art. 53 da Lei n. 9.099/1995 -, como forma de imprimir ritmo 

procedimental mais célere e melhor administrar o volume de processos e a 

pauta da Comarca, o que faço com fundamento no NCPC, art. 4º. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito e comprovado o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, poderá a parte 
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devedora/executada requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês – NCPC, art. 916 e §§. Oportunamente, se necessário e caso haja 

interesse das partes manifestada de forma expressa, audiência de 

conciliação será designada. Não apresentados os embargos, ou julgados 

improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao magistrado a 

adoção de uma das alternativas do § 2º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. 

Não solucionada a lide ou requerida a adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, 

INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) para manifestar(em) se deseja(m) 

promover a alienação dos bens constritos, por sua própria iniciativa ou por 

intermédio de corretor credenciado perante a autoridade judiciária – NCPC, 

art. 880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 10 de março de 2020 - 21:46:05. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-60.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL (TESTEMUNHA)

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA OAB - MT0015351A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FRANCILINA DE OLIVEIRA FURTADO (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000282-60.2019.8.11.0038 TESTEMUNHA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO TESTEMUNHA: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/DE 

ENTREGAR COISA PELA FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009, 

arts. 12, 13 e 27 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC, art. 497 e 

ss. c/c art. 513 e ss. c/c art. 536 e ss. - em que objetiva o cumprimento da 

sentença, com trânsito em julgado, que imponha obrigação de fazer/de 

entrega de coisa, tendo como partes as em epígrafe, o qual é “efetuado 

mediante ofício do juiz à autoridade citada para a causa, com cópia da 

sentença ou do acordo” - Lei n. 12.153/2009, art. 12, parte final. Ocorre 

que o Município requerido esclareceu que a parte adversa estaria 

pendente na renovação do pedido do fármaco/remédio, quem transfere a 

mora ao ente público, pois entregou a nova receita e laudo médico 

atualizado na Secretaria de Saúde. Isso posto, DETERMINO que 

cientifique/intime ambas as partes, podendo fazê-lo na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, a fim de que 

esclareçam sobre eventual mora ou não e provem o afirmado/alegado, 

advertindo-as que o decurso do prazo de 15 (quinze) dias in albis ou sem 

a demonstração da necessidade do fármaco/remédio atualmente, 

esclarecendo qual o valor pendente da expedição do alvará judicial de 

levantamento, sob pena de extinção e arquivamento. Diante da 

divergência, por ora, indefiro o alvará de quantia sequestrada. Cumpra, 

expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 15 de março 

de 2020 - 13:58:05. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-63.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

STEFAN PEREIRA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNO E BIKE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT8310/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000254-63.2017.8.11.0038 REQUERENTE: STEFAN PEREIRA BRAGA 

REQUERIDO: TECNO E BIKE LTDA - EPP PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por STEFAN PEREIRA BRAGA, em 

desfavor de TECNO E BIKE LTDA - EPP. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes par 

Existindo preliminares, passo a análise. Afasto a preliminar de ilegitimidade 

passiva. Versando a presente demanda sobre relação consumerista, 

afigura-se a responsabilidade solidária dos fornecedores (art. 18, caput, 

do Código de Defesa do Consumidor). As mencionadas demandadas 

enquadram-se nesse conceito legal (art. 3º, caput, do Código de Defesa 

do Consumidor), por desenvolverem as atividades de produção e 

comercialização do produto. Assim, “todos aqueles que intervierem no 

fornecimento de produtos de consumo de bens duráveis ou não duráveis, 

em face do consumidor são solidariamente responsáveis, sem culpa, por 

vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor” e 

ainda “o consumidor, em razão da solidariedade passiva, tem direito de 

exigir e receber de um ou alguns daqueles que intervieram nas relações 

de fornecimento, parcial ou totalmente, a sanação do vício ou, esta não 

sendo levada a efeito, quaisquer das alternativas oferecidas no parágrafo 

primeiro deste art. 25)” (in Código de Defesa do Consumidor Comentado, 

Arruda Alvim e outros, 2ª ed. RT, pág. 145). Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como outras preliminares ou questões prévias que pendam 

de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo 

a analisar o mérito. Em síntese sustenta o autor que adquiriu junto a 

requerida, motocicleta que apresentou defeito/vício no ponteiro do 

velocímetro após 3 (três) dias – 18/05/2017 -, procurando a reclamada 

que encaminhou o veículo para uma autorizada - Vital Motos. Aduz que o 

veículo foi consertado, porém surgiu novo vício, indicando ter sido na 

tampa do tanque de combustível, que não vedava/fixava e causava 

vazamento de combustível, resultando em reparo na autorizada e novo 

vício, especificamente no cabo do velocímetro, que foi trocado, mas em 

seguida travou a engrenagem do cabo do velocímetro, resultando na 

necessidade de retornar à oficina para reparo. Ademais, afirma que o 

motor da motocicleta fundiu em 9/06/2017, com menos de 700km 

(setecentos quilômetros) exigindo que fosse refeito. Narra que realizou 3 

(três) revisões na autorizada Vital Motos, contudo o motor fundiu 

novamente, quando com 4.300km (quatro mil e trezentos quilômetros), 

razão pela qual procurou a fornecedora e requereu a devolução da 

quantia paga, o que não foi atendido pela reclamada. Em defesa a 

requerida alega que os serviços foram devidamente prestados ao autor, 

não havendo defeito na motocicleta. Por fim, alega inexistência de danos a 

serem indenizados. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

Observo que a parte promovente trouxe aos autos conjunto probatório 

mínimo apto a constituir o seu direito, que somente poderia ser modificado 

ou extinto com provas em contrário lastreadas pela parte promovida, o que 

não ocorreu. Incontroverso que após 3 dias da aquisição o veículo 

apresentou vício oculto, o que se repetiu em 3 novas ocasiões, vindo o 

motor fundir com menos de 30 dias de uso. Fora designada audiência de 

instrução, quando foram ouvidas testemunhas que afirmaram ter 

conhecimento dos defeitos alegados. Afirma o autor que mesmo após 

reparo o motor novamente veio a fundir pouco tempo depois, com 4.300 

km de uso. Em defesa a requerida afirma que o veículo somente fundiu o 

motor uma única vez, por mau uso, sendo que na segunda alegação de 

que o motor teria fundido o autor não deixou o veículo no estabelecimento 

comercial com tempo hábil para verificar o ocorrido. Em análise verifico 

que desde a aquisição do produto novo, o mesmo vem apresentando 

defeito constantemente, passando por consertos e revisão. Desta feita, 

em que pese às alegações da parte ré, não há como afastar a sua 

responsabilidade pelos eventos narrados na inicial, pois não se 

desincumbiu do seu ônus de provar fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito da parte autora art. 6º, inciso VIII, do CDC c/c art. 

373, inciso II, do CPC, mormente porque não carreou aos autos qualquer 
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documento apto a comprovar a veracidade de suas alegações de mau 

uso. Ressalto, que a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de 

consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Destaco, era 

obrigação da parte ré arcar com as despesas em questão sem qualquer 

ônus a parte autora, a menos que demonstre que o vício/defeito estava 

fora da garantia ou que os defeitos advieram exclusivamente do mau uso 

do veículo pelo autor, sendo inoperante a argumentação em sentido 

contrário. Nesse sentido: COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - 

MOTOR QUE APRESENTOU DEFEITO APÓS A AQUISIÇÃO - VÍCIO OCULTO 

- RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - 

POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO, REJEITADA A PRELIMINAR. O 

alienante é obrigado não só a entregar o veículo ao adquirente, como 

também garantir-lhe o uso, isso sem falar que o produto viciado contamina 

a relação comercial que o teve como objeto, devendo o contrato, nessa 

hipótese, ser rescindido e ressarcidos os prejuízos verificados". (TJSP; 

Apelação 0006488-17.2012.8.26.0659; Relator (a): Renato Sartorelli; 

Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 1ª Vara; 

Data do Julgamento: 02/02/2017; Data de Registro: 03/02/2017) . Esta 

atitude, de tentar se isentar de responsabilidade pela venda de produto 

com vício oculto viola frontalmente a boa-fé objetiva, exigível aos 

contratos, consoante estipula o artigo 422 do Código Civil, ao receber a 

quantia devida e não entregar produto adequado ao uso a que se 

destinava. Nesse sentido, “No conceito de boa-fé objetiva estão 

subjacentes as idéias e ideais de honestidade, retidão, lealdade e 

consideração com os interesses do outro, englobando situações 

impossíveis de tabulação ou arrolamento a priori. Nesse contexto, a 

remissão do significado da boa-fé ao standard indica que a avaliação dos 

comportamentos envolvidos dar-se-á com base na idéia de normalidade 

inerente ao senso comum e à luz dos elementos objetivos do caso 

concreto; não se tratando de standard de cunho moral, impreciso e vago” 

(Camila de Jesus Mello Gonçalves, Princípio da Boa-Fé – Perspectivas e 

Aplicações, Rio de Janeiro, Ed. Elsevier: 2008, pág. 126). Via de 

consequência deverá indenizar, não somente, pelos danos materiais, mas, 

também pelos danos morais, que no presente caso é evidente. No que diz 

respeito aos danos materiais, destaco, conforme pacífica e reiterada 

jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, posto que, 

ao contrário dos danos morais, não são presumíveis. Desse modo, para 

que haja a condenação da parte requerida, é indispensável à 

comprovação efetiva da extensão dos prejuízos patrimoniais que 

suportou, em decorrência do ato ilícito. Por tal motivo, é a prova do dano 

material de fundamental importância na ação indenizatória. Verifico que o 

autor comprova o pagamento do veículo com defeito no valor de R$ 

8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais), o que deve ser restituído, 

devidamente corrigido e atualizado, sob a condição de devolução da 

motocicleta, sob pena de enriquecimento ilícito. No que se refere ao 

ressarcimento do valor correspondente a R$ 621,56 (seiscentos e vinte e 

um reais e cinquenta e seis centavos), referente ao emplacamento da 

motocicleta (recibo em anexo), bem como o valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), referente aos serviços prestados pelo despachante (recibo em 

anexo), tais valores se referem a despesa necessárias para circulação 

com qualquer veículo, não sendo responsabilidade da requerida, portanto 

indefiro. Determino que a reclamada, caso queira, realize o 

resgate/retirada da motocicleta SOUSA/CR 150 CROSS, COR VERMELHA, 

ANO FABRICAÇÃO 2016, ANO MODELO 2016 que apresentou vício, caso 

ainda não o tenham feito, sob pena de enriquecimento sem causa do 

consumidor em decorrência da extinção do contrato, o qual deverá 

ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir do trânsito em julgado 

da presente decisão, sob pena de, não o fazendo nesse período e 

decorrendo a mora de culpa do fornecedor,  restar 

caracterizado/configurar o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a 

consequente perda desse produto em favor do consumidor, que poderá 

dar a destinação que quiser ao bem após o decurso do prazo in albis – Lei 

n. 8.078/90, art. 84, § 5º, e CPC, art. 461, § 5º, c/c art. 461-A, § 3º/NCPC, 

art. 536, caput e § 1º c/c art. 538. Ao lado disso, sopesadas as 

peculiaridades da espécie em litígio, aliadas àquelas próprias que 

envolveram o evento danoso, tenho que a alegação de que na situação 

em tela não há dano moral, não merece prosperar. Verifico que a 

requerida prestou a assistência ao autor referente aos defeitos, por 4 

ocasiões, solucionando de forma administrativa. Contudo, deve-se 

considerar o desgaste, sofrimento e sensação de impotência, sofrido pelo 

autor que adquiriu produto novo, em perfeitas condições, contudo, após 3 

dias apresentou defeito, e mesmo após conserto este novamente 

apresentou defeitos por 3 ocasiões, vivendo o autor um verdadeiro 

martírio de leva e busca veículo na assistência. Certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos 

autos, a postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em 

detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua 

honra subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos 

morais na forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso 

VI da Lei nº 8.078/90. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz 

se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora vem sofrendo com 

aquisição do produto com defeito, e ausência de solução definitiva, vindo 

a motocicleta apresentar defeito por mais de 03 vezes em curto espaço de 

tempo, situação humilhante para qualquer cidadão que paga por produto. 

Desta feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o 

valor a título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda 

incapaz de gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, para: - CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante, a título de 

dano patrimonial/material, no valor de R$ 8.2500,00 (oito mil duzentos e 

cinquenta reais), corrigido monetariamente a part i r  do 

desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405 . As reclamadas, caso 

queiram, poderão realizar o resgate/retirada do produto motocicleta 

SOUSA/CR 150 CROSS, COR VERMELHA, ANO FABRICAÇÃO 2016, ANO 

MODELO 2016, que apresentou vício, caso ainda não o tenham feito, sob 

pena de enriquecimento sem causa do consumidor em decorrência da 

extinção do contrato, o qual deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias a partir do transito em julgado da presente decisão, sob pena de, não 

o fazendo nesse período e decorrendo a mora de culpa do fornecedor, 

restar caracterizado/configurar o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a 

consequente perda desse produto em favor do consumidor, que poderá 

dar a destinação que quiser ao bem após o decurso do prazo in albis – Lei 

n. 8.078/90, art. 84, § 5º, e CPC, art. 461, § 5º, c/c art. 461-A, § 3º/NCPC, 

art. 536, caput e § 1º c/c art. 538. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 
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interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 16 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-63.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

STEFAN PEREIRA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNO E BIKE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT8310/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000254-63.2017.8.11.0038 REQUERENTE: STEFAN PEREIRA BRAGA 

REQUERIDO: TECNO E BIKE LTDA - EPP PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por STEFAN PEREIRA BRAGA, em 

desfavor de TECNO E BIKE LTDA - EPP. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes par 

Existindo preliminares, passo a análise. Afasto a preliminar de ilegitimidade 

passiva. Versando a presente demanda sobre relação consumerista, 

afigura-se a responsabilidade solidária dos fornecedores (art. 18, caput, 

do Código de Defesa do Consumidor). As mencionadas demandadas 

enquadram-se nesse conceito legal (art. 3º, caput, do Código de Defesa 

do Consumidor), por desenvolverem as atividades de produção e 

comercialização do produto. Assim, “todos aqueles que intervierem no 

fornecimento de produtos de consumo de bens duráveis ou não duráveis, 

em face do consumidor são solidariamente responsáveis, sem culpa, por 

vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor” e 

ainda “o consumidor, em razão da solidariedade passiva, tem direito de 

exigir e receber de um ou alguns daqueles que intervieram nas relações 

de fornecimento, parcial ou totalmente, a sanação do vício ou, esta não 

sendo levada a efeito, quaisquer das alternativas oferecidas no parágrafo 

primeiro deste art. 25)” (in Código de Defesa do Consumidor Comentado, 

Arruda Alvim e outros, 2ª ed. RT, pág. 145). Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como outras preliminares ou questões prévias que pendam 

de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo 

a analisar o mérito. Em síntese sustenta o autor que adquiriu junto a 

requerida, motocicleta que apresentou defeito/vício no ponteiro do 

velocímetro após 3 (três) dias – 18/05/2017 -, procurando a reclamada 

que encaminhou o veículo para uma autorizada - Vital Motos. Aduz que o 

veículo foi consertado, porém surgiu novo vício, indicando ter sido na 

tampa do tanque de combustível, que não vedava/fixava e causava 

vazamento de combustível, resultando em reparo na autorizada e novo 

vício, especificamente no cabo do velocímetro, que foi trocado, mas em 

seguida travou a engrenagem do cabo do velocímetro, resultando na 

necessidade de retornar à oficina para reparo. Ademais, afirma que o 

motor da motocicleta fundiu em 9/06/2017, com menos de 700km 

(setecentos quilômetros) exigindo que fosse refeito. Narra que realizou 3 

(três) revisões na autorizada Vital Motos, contudo o motor fundiu 

novamente, quando com 4.300km (quatro mil e trezentos quilômetros), 

razão pela qual procurou a fornecedora e requereu a devolução da 

quantia paga, o que não foi atendido pela reclamada. Em defesa a 

requerida alega que os serviços foram devidamente prestados ao autor, 

não havendo defeito na motocicleta. Por fim, alega inexistência de danos a 

serem indenizados. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

Observo que a parte promovente trouxe aos autos conjunto probatório 

mínimo apto a constituir o seu direito, que somente poderia ser modificado 

ou extinto com provas em contrário lastreadas pela parte promovida, o que 

não ocorreu. Incontroverso que após 3 dias da aquisição o veículo 

apresentou vício oculto, o que se repetiu em 3 novas ocasiões, vindo o 

motor fundir com menos de 30 dias de uso. Fora designada audiência de 

instrução, quando foram ouvidas testemunhas que afirmaram ter 

conhecimento dos defeitos alegados. Afirma o autor que mesmo após 

reparo o motor novamente veio a fundir pouco tempo depois, com 4.300 

km de uso. Em defesa a requerida afirma que o veículo somente fundiu o 

motor uma única vez, por mau uso, sendo que na segunda alegação de 

que o motor teria fundido o autor não deixou o veículo no estabelecimento 

comercial com tempo hábil para verificar o ocorrido. Em análise verifico 

que desde a aquisição do produto novo, o mesmo vem apresentando 

defeito constantemente, passando por consertos e revisão. Desta feita, 

em que pese às alegações da parte ré, não há como afastar a sua 

responsabilidade pelos eventos narrados na inicial, pois não se 

desincumbiu do seu ônus de provar fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito da parte autora art. 6º, inciso VIII, do CDC c/c art. 

373, inciso II, do CPC, mormente porque não carreou aos autos qualquer 

documento apto a comprovar a veracidade de suas alegações de mau 

uso. Ressalto, que a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de 

consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Destaco, era 

obrigação da parte ré arcar com as despesas em questão sem qualquer 

ônus a parte autora, a menos que demonstre que o vício/defeito estava 

fora da garantia ou que os defeitos advieram exclusivamente do mau uso 

do veículo pelo autor, sendo inoperante a argumentação em sentido 

contrário. Nesse sentido: COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - 

MOTOR QUE APRESENTOU DEFEITO APÓS A AQUISIÇÃO - VÍCIO OCULTO 

- RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - 

POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO, REJEITADA A PRELIMINAR. O 

alienante é obrigado não só a entregar o veículo ao adquirente, como 

também garantir-lhe o uso, isso sem falar que o produto viciado contamina 

a relação comercial que o teve como objeto, devendo o contrato, nessa 

hipótese, ser rescindido e ressarcidos os prejuízos verificados". (TJSP; 

Apelação 0006488-17.2012.8.26.0659; Relator (a): Renato Sartorelli; 

Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 1ª Vara; 

Data do Julgamento: 02/02/2017; Data de Registro: 03/02/2017) . Esta 

atitude, de tentar se isentar de responsabilidade pela venda de produto 

com vício oculto viola frontalmente a boa-fé objetiva, exigível aos 

contratos, consoante estipula o artigo 422 do Código Civil, ao receber a 

quantia devida e não entregar produto adequado ao uso a que se 

destinava. Nesse sentido, “No conceito de boa-fé objetiva estão 

subjacentes as idéias e ideais de honestidade, retidão, lealdade e 

consideração com os interesses do outro, englobando situações 

impossíveis de tabulação ou arrolamento a priori. Nesse contexto, a 

remissão do significado da boa-fé ao standard indica que a avaliação dos 

comportamentos envolvidos dar-se-á com base na idéia de normalidade 
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inerente ao senso comum e à luz dos elementos objetivos do caso 

concreto; não se tratando de standard de cunho moral, impreciso e vago” 

(Camila de Jesus Mello Gonçalves, Princípio da Boa-Fé – Perspectivas e 

Aplicações, Rio de Janeiro, Ed. Elsevier: 2008, pág. 126). Via de 

consequência deverá indenizar, não somente, pelos danos materiais, mas, 

também pelos danos morais, que no presente caso é evidente. No que diz 

respeito aos danos materiais, destaco, conforme pacífica e reiterada 

jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, posto que, 

ao contrário dos danos morais, não são presumíveis. Desse modo, para 

que haja a condenação da parte requerida, é indispensável à 

comprovação efetiva da extensão dos prejuízos patrimoniais que 

suportou, em decorrência do ato ilícito. Por tal motivo, é a prova do dano 

material de fundamental importância na ação indenizatória. Verifico que o 

autor comprova o pagamento do veículo com defeito no valor de R$ 

8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais), o que deve ser restituído, 

devidamente corrigido e atualizado, sob a condição de devolução da 

motocicleta, sob pena de enriquecimento ilícito. No que se refere ao 

ressarcimento do valor correspondente a R$ 621,56 (seiscentos e vinte e 

um reais e cinquenta e seis centavos), referente ao emplacamento da 

motocicleta (recibo em anexo), bem como o valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), referente aos serviços prestados pelo despachante (recibo em 

anexo), tais valores se referem a despesa necessárias para circulação 

com qualquer veículo, não sendo responsabilidade da requerida, portanto 

indefiro. Determino que a reclamada, caso queira, realize o 

resgate/retirada da motocicleta SOUSA/CR 150 CROSS, COR VERMELHA, 

ANO FABRICAÇÃO 2016, ANO MODELO 2016 que apresentou vício, caso 

ainda não o tenham feito, sob pena de enriquecimento sem causa do 

consumidor em decorrência da extinção do contrato, o qual deverá 

ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir do trânsito em julgado 

da presente decisão, sob pena de, não o fazendo nesse período e 

decorrendo a mora de culpa do fornecedor,  restar 

caracterizado/configurar o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a 

consequente perda desse produto em favor do consumidor, que poderá 

dar a destinação que quiser ao bem após o decurso do prazo in albis – Lei 

n. 8.078/90, art. 84, § 5º, e CPC, art. 461, § 5º, c/c art. 461-A, § 3º/NCPC, 

art. 536, caput e § 1º c/c art. 538. Ao lado disso, sopesadas as 

peculiaridades da espécie em litígio, aliadas àquelas próprias que 

envolveram o evento danoso, tenho que a alegação de que na situação 

em tela não há dano moral, não merece prosperar. Verifico que a 

requerida prestou a assistência ao autor referente aos defeitos, por 4 

ocasiões, solucionando de forma administrativa. Contudo, deve-se 

considerar o desgaste, sofrimento e sensação de impotência, sofrido pelo 

autor que adquiriu produto novo, em perfeitas condições, contudo, após 3 

dias apresentou defeito, e mesmo após conserto este novamente 

apresentou defeitos por 3 ocasiões, vivendo o autor um verdadeiro 

martírio de leva e busca veículo na assistência. Certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos 

autos, a postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em 

detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua 

honra subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos 

morais na forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso 

VI da Lei nº 8.078/90. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz 

se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora vem sofrendo com 

aquisição do produto com defeito, e ausência de solução definitiva, vindo 

a motocicleta apresentar defeito por mais de 03 vezes em curto espaço de 

tempo, situação humilhante para qualquer cidadão que paga por produto. 

Desta feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o 

valor a título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda 

incapaz de gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, para: - CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante, a título de 

dano patrimonial/material, no valor de R$ 8.2500,00 (oito mil duzentos e 

cinquenta reais), corrigido monetariamente a part i r  do 

desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405 . As reclamadas, caso 

queiram, poderão realizar o resgate/retirada do produto motocicleta 

SOUSA/CR 150 CROSS, COR VERMELHA, ANO FABRICAÇÃO 2016, ANO 

MODELO 2016, que apresentou vício, caso ainda não o tenham feito, sob 

pena de enriquecimento sem causa do consumidor em decorrência da 

extinção do contrato, o qual deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias a partir do transito em julgado da presente decisão, sob pena de, não 

o fazendo nesse período e decorrendo a mora de culpa do fornecedor, 

restar caracterizado/configurar o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a 

consequente perda desse produto em favor do consumidor, que poderá 

dar a destinação que quiser ao bem após o decurso do prazo in albis – Lei 

n. 8.078/90, art. 84, § 5º, e CPC, art. 461, § 5º, c/c art. 461-A, § 3º/NCPC, 

art. 536, caput e § 1º c/c art. 538. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 16 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000022-51.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: ELIELTON MOREIRA DOS 

SANTOS, DANIELLE SANTOS ARAUJO EXECUTADO: DECOLAR. COM 

LTDA., VIA CAPI VIAGENS E TURISMO LTDA Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Preenchidos 

aparentemente os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, transitada em julgado, 

não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) sucumbente(s), assim 

como tendo havido solicitação do(s) credor(es)/exequente(s) 

interessado(s), seja escrita ou verbal, proceder-se-á desde logo à 

execução/cumprimento de sentença, dispensada nova citação – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao pagamento de quantia certa, 

independentemente de nova intimação pessoal da parte, mas concedida a 

oportunidade para o adimplemento voluntário, possível seja acrescido ao 

débito, constante na sentença e que ora se busca a satisfação, a multa de 

10% (dez por cento), não aplicando a de honorários de advogado de 10% 

(dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e NCPC, art. 523 e §§ 

e Enunciado n. 97 do FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual 

incidirá após o transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do 

patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - 

ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos autos – 

hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da 

própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de comunicação 

– Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa citação e intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o pedido com a 

memória discriminada e atualizada do cálculo – NCPC, art. 524 c/c art. 523 

c/c art. 614, II -, DETERMINO que intime o(s) devedor(es)/executado(s), na 

forma suso esclarecida – advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente 

pagar(em) o montante da condenação, sob pena de incidência da 

multa/sanção, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada em 

julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo 

pelo qual, havendo pedido expresso da parte credora/exequente e 

caracterizada a hipótese, DEFIRO a expedição de certidão de teor da 

decisão no sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou 

transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 523, § 

1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação 

do nome e a qualificação do exequente e do executado, do número do 

processo, do valor da dívida e da data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário, a fim de que o credor/exequente possa efetivar o 

protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis 

(sem pagamento), será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a 

requerimento expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência 

prévia do ato ao(s) devedor(es)/executado(s), – NCPC, art. 854 e ss. - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora online -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação, porque “É obrigatória a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” - Enunciado n. 117 do FONAJE, 

aprovado no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES -, será de imediato 

intimado o executado (pessoa de seu advogado, representante legal, ou 

pessoalmente) – NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, 

querendo e NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou 

d a t a  d e  e v e n t u a l  d e p ó s i t o  e s p o n t â n e o ,  O F E R E Ç A 

EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos fundamentos admitidos estão 

disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 

e 156 do FONAJE, aquele aprovado no XXI Encontro FONAJE de 

Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 24 a 26 de novembro 

de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – SP 16 a 18 de novembro de 

2011. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada. 

Não apresentados os embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, 

qualquer das partes poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das 

alternativas do § 2º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide 

ou requerida a adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, intime o(s) 

credor(es)/exequente(s) para manifestar(em) se deseja(m) promover a 

alienação dos bens constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio 

de corretor credenciado perante a autoridade judiciária – NCPC, art. 880 e 

art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 22 de fevereiro de 2020 - 13:55:34. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000022-51.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: ELIELTON MOREIRA DOS 

SANTOS, DANIELLE SANTOS ARAUJO EXECUTADO: DECOLAR. COM 

LTDA., VIA CAPI VIAGENS E TURISMO LTDA Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Preenchidos 

aparentemente os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, transitada em julgado, 

não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) sucumbente(s), assim 

como tendo havido solicitação do(s) credor(es)/exequente(s) 

interessado(s), seja escrita ou verbal, proceder-se-á desde logo à 

execução/cumprimento de sentença, dispensada nova citação – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao pagamento de quantia certa, 

independentemente de nova intimação pessoal da parte, mas concedida a 

oportunidade para o adimplemento voluntário, possível seja acrescido ao 

débito, constante na sentença e que ora se busca a satisfação, a multa de 

10% (dez por cento), não aplicando a de honorários de advogado de 10% 

(dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e NCPC, art. 523 e §§ 

e Enunciado n. 97 do FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual 

incidirá após o transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do 

patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - 

ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos autos – 

hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da 

própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de comunicação 

– Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa citação e intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o pedido com a 

memória discriminada e atualizada do cálculo – NCPC, art. 524 c/c art. 523 

c/c art. 614, II -, DETERMINO que intime o(s) devedor(es)/executado(s), na 

forma suso esclarecida – advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente 

pagar(em) o montante da condenação, sob pena de incidência da 

multa/sanção, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada em 

julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo 

pelo qual, havendo pedido expresso da parte credora/exequente e 

caracterizada a hipótese, DEFIRO a expedição de certidão de teor da 

decisão no sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou 

transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 523, § 

1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação 

do nome e a qualificação do exequente e do executado, do número do 

processo, do valor da dívida e da data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário, a fim de que o credor/exequente possa efetivar o 

protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis 

(sem pagamento), será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a 

requerimento expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência 

prévia do ato ao(s) devedor(es)/executado(s), – NCPC, art. 854 e ss. - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora online -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação, porque “É obrigatória a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” - Enunciado n. 117 do FONAJE, 

aprovado no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES -, será de imediato 

intimado o executado (pessoa de seu advogado, representante legal, ou 

pessoalmente) – NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, 

querendo e NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou 

d a t a  d e  e v e n t u a l  d e p ó s i t o  e s p o n t â n e o ,  O F E R E Ç A 

EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos fundamentos admitidos estão 

disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 

e 156 do FONAJE, aquele aprovado no XXI Encontro FONAJE de 

Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 24 a 26 de novembro 

de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – SP 16 a 18 de novembro de 

2011. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada. 

Não apresentados os embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, 

qualquer das partes poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das 

alternativas do § 2º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide 

ou requerida a adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, intime o(s) 

credor(es)/exequente(s) para manifestar(em) se deseja(m) promover a 

alienação dos bens constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio 

de corretor credenciado perante a autoridade judiciária – NCPC, art. 880 e 

art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 22 de fevereiro de 2020 - 13:55:34. 
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n. 1000022-51.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: ELIELTON MOREIRA DOS 

SANTOS, DANIELLE SANTOS ARAUJO EXECUTADO: DECOLAR. COM 

LTDA., VIA CAPI VIAGENS E TURISMO LTDA Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Preenchidos 

aparentemente os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, transitada em julgado, 

não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) sucumbente(s), assim 

como tendo havido solicitação do(s) credor(es)/exequente(s) 

interessado(s), seja escrita ou verbal, proceder-se-á desde logo à 

execução/cumprimento de sentença, dispensada nova citação – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao pagamento de quantia certa, 

independentemente de nova intimação pessoal da parte, mas concedida a 

oportunidade para o adimplemento voluntário, possível seja acrescido ao 

débito, constante na sentença e que ora se busca a satisfação, a multa de 

10% (dez por cento), não aplicando a de honorários de advogado de 10% 

(dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e NCPC, art. 523 e §§ 

e Enunciado n. 97 do FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual 

incidirá após o transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do 

patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - 

ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos autos – 

hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da 

própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de comunicação 

– Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa citação e intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o pedido com a 

memória discriminada e atualizada do cálculo – NCPC, art. 524 c/c art. 523 

c/c art. 614, II -, DETERMINO que intime o(s) devedor(es)/executado(s), na 

forma suso esclarecida – advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente 

pagar(em) o montante da condenação, sob pena de incidência da 

multa/sanção, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada em 

julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo 

pelo qual, havendo pedido expresso da parte credora/exequente e 

caracterizada a hipótese, DEFIRO a expedição de certidão de teor da 

decisão no sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou 

transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 523, § 

1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação 

do nome e a qualificação do exequente e do executado, do número do 

processo, do valor da dívida e da data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário, a fim de que o credor/exequente possa efetivar o 

protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis 

(sem pagamento), será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a 

requerimento expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência 

prévia do ato ao(s) devedor(es)/executado(s), – NCPC, art. 854 e ss. - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora online -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação, porque “É obrigatória a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” - Enunciado n. 117 do FONAJE, 

aprovado no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES -, será de imediato 

intimado o executado (pessoa de seu advogado, representante legal, ou 

pessoalmente) – NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, 

querendo e NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou 

d a t a  d e  e v e n t u a l  d e p ó s i t o  e s p o n t â n e o ,  O F E R E Ç A 

EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos fundamentos admitidos estão 

disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 

e 156 do FONAJE, aquele aprovado no XXI Encontro FONAJE de 

Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 24 a 26 de novembro 

de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – SP 16 a 18 de novembro de 

2011. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada. 

Não apresentados os embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, 

qualquer das partes poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das 

alternativas do § 2º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide 

ou requerida a adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, intime o(s) 

credor(es)/exequente(s) para manifestar(em) se deseja(m) promover a 

alienação dos bens constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio 

de corretor credenciado perante a autoridade judiciária – NCPC, art. 880 e 

art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 22 de fevereiro de 2020 - 13:55:34. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Preenchidos 

aparentemente os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, transitada em julgado, 

não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) sucumbente(s), assim 

como tendo havido solicitação do(s) credor(es)/exequente(s) 

interessado(s), seja escrita ou verbal, proceder-se-á desde logo à 

execução/cumprimento de sentença, dispensada nova citação – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao pagamento de quantia certa, 

independentemente de nova intimação pessoal da parte, mas concedida a 

oportunidade para o adimplemento voluntário, possível seja acrescido ao 

débito, constante na sentença e que ora se busca a satisfação, a multa de 

10% (dez por cento), não aplicando a de honorários de advogado de 10% 

(dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e NCPC, art. 523 e §§ 

e Enunciado n. 97 do FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual 

incidirá após o transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do 

patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - 

ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos autos – 

hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da 

própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de comunicação 

– Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa citação e intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o pedido com a 

memória discriminada e atualizada do cálculo – NCPC, art. 524 c/c art. 523 

c/c art. 614, II -, DETERMINO que intime o(s) devedor(es)/executado(s), na 

forma suso esclarecida – advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente 

pagar(em) o montante da condenação, sob pena de incidência da 

multa/sanção, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada em 

julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo 

pelo qual, havendo pedido expresso da parte credora/exequente e 

caracterizada a hipótese, DEFIRO a expedição de certidão de teor da 

decisão no sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou 

transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 523, § 

1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação 

do nome e a qualificação do exequente e do executado, do número do 

processo, do valor da dívida e da data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário, a fim de que o credor/exequente possa efetivar o 

protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis 

(sem pagamento), será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a 

requerimento expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência 

prévia do ato ao(s) devedor(es)/executado(s), – NCPC, art. 854 e ss. - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora online -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação, porque “É obrigatória a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” - Enunciado n. 117 do FONAJE, 

aprovado no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES -, será de imediato 

intimado o executado (pessoa de seu advogado, representante legal, ou 

pessoalmente) – NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, 

querendo e NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou 

d a t a  d e  e v e n t u a l  d e p ó s i t o  e s p o n t â n e o ,  O F E R E Ç A 

EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos fundamentos admitidos estão 

disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 

e 156 do FONAJE, aquele aprovado no XXI Encontro FONAJE de 

Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 24 a 26 de novembro 

de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – SP 16 a 18 de novembro de 

2011. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada. 

Não apresentados os embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, 

qualquer das partes poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das 

alternativas do § 2º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide 

ou requerida a adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, intime o(s) 

credor(es)/exequente(s) para manifestar(em) se deseja(m) promover a 

alienação dos bens constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio 

de corretor credenciado perante a autoridade judiciária – NCPC, art. 880 e 

art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 22 de fevereiro de 2020 - 13:55:34. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010023-73.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIVA COSMETICOS LTDA - EPP - ME (EXECUTADO)

MIE NAKAYAMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS OAB - SP285781 

(ADVOGADO(A))

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO(A))

FABIO EDUARDO BERTI OAB - SP168279 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010023-73.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: NAYRA RINALDI BENTO 

EXECUTADO: SHIVA COSMETICOS LTDA - EPP - ME, MIE NAKAYAMA 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c 

NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 
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cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema 

BACENJUD, por não localizado/bloqueado valor algum a ser 

transferido/inexistir relação do devedor/executado com as instituições 

financeiras, resultou negativa a tentativa. A utilização do sistema 

RENAJUD com o propósito de identificar a existência de veículos 

penhoráveis em nome do executado não pressupõe a comprovação do 

insucesso do exequente na obtenção dessas informações mediante 

consulta ao DETRAN, assim como dispensa o exaurimento das vias 

administrativas tendentes à localização de bens do devedor – STJ, REsp 

1.347.222-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/8/2015, 

DJe 2/9/2015 -, motivo pelo qual DEFIRO o pedido e informo/esclareço que 

em pesquisa no sistema RENAJUD o(s) veículo(s) encontrado(s) em 

propriedade do(s) executado(s) tem restrição de alienação fiduciária, o 

que torna defeso/proibido o bloqueio/constrição, nos termos do 

Decreto-Lei n. 911/69, art. 7º-A, incluído pela Lei n. 13.043, de 2014 - “Não 

será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária 

nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre 

concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do 

bem, nos termos do art. 2o”. Isso posto, DETERMINO que intime o(s) 

credor(es)/exequente(s), por qualquer meio lícito, a fim de que indique(m) 

bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) - art. 53, 

§4º, Lei n. 9099/1995. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis, volte concluso. Cumpra, 

expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 13 de março 

de 2020 - 17:31:34. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000228-60.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENCIO RIBEIRO NUNES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0018777A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UELITON PEREIRA PRADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000228-60.2020.8.11.0038 EXEQUENTE: JUVENCIO RIBEIRO NUNES 

JUNIOR EXECUTADO: UELITON PEREIRA PRADO Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - rito da Lei n. 

9.099/1995, art. 53, caput, c/c NCPC - com pedido de citação da parte 

devedora/executada para pagamento da dívida/quantia certa. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. 

Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição inicial com 

seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e DETERMINO que 

cite o(s) devedor(es) executado(s) para, no prazo de 3 (três) dias, 

contado da citação, efetuar(em) o pagamento da dívida - NCPC, art. 829 -, 

sob pena de lhe ser(em) penhorado(s) bens coercitivamente - Lei n. 

9.099/1995, art. 53, caput, c/c NCPC, art. 829, §1º. Esclareço que não 

mais é defeso/proibido que a citação do(s) devedor(es) seja feita pelo 

correio – NCPC, art. 247 -, assim como exequente poderá obter certidão 

de que a execução foi admitida para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, devendo, no prazo de 10 (dez) dias de sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas e, 

formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, 

providenciar, também no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das 

averbações relativas àqueles não penhorados, sob pena de cancelamento 

das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o 

faça no prazo, presumindo-se em fraude à execução a alienação ou a 

oneração de bens efetuada após a averbação – NCPC, art. 828, caput e §

§. Citado(s) o(s) devedor(es)/executado(s) e não havendo pagamento da 

dívida no prazo suso ou nomeação de bens à penhora, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – NCPC, art. 854 e ss. - com a indicação 

do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me concluso para requisitar 

do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, informações sobre a 

existência de ativos em nome deste e determinar, no mesmo ato, a sua 

indisponibilidade, até o valor indicado na execução – penhora online -, ou 

pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via sistema RENAJUD. 

Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) Oficial(a) de Justiça 

procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se encontrem, ainda 

que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – NCPC, art. 845 -, 

e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de laudo anexados 

ao auto de penhora com a especificação dos bens, com suas 

características, e o estado em que se encontram, bem como o seu valor – 

NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, e 

depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Efetuada a 

penhora – penhora, avaliação e depósito -, o(s) devedor(es) será(ão) 

INTIMADO(S) - por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 e NCPC, art. 841 e §§ - PARA APRESENTAR(EM) 

EMBARGOS POR ESCRITO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS - NCPC, art. 

915 - da(s) intimação(ões) da(s) penhora(s) ou data de eventual depósito 

espontâneo, sendo prescindível a designação de audiência de conciliação 

- §§ do art. 53 da Lei n. 9.099/1995 -, como forma de imprimir ritmo 

procedimental mais célere e melhor administrar o volume de processos e a 

pauta da Comarca, o que faço com fundamento no NCPC, art. 4º. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito e comprovado o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, poderá a parte 

devedora/executada requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês – NCPC, art. 916 e §§. Oportunamente, se necessário e caso haja 

interesse das partes manifestada de forma expressa, audiência de 

conciliação será designada. Não apresentados os embargos, ou julgados 

improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao magistrado a 

adoção de uma das alternativas do § 2º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. 

Não solucionada a lide ou requerida a adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, 

INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) para manifestar(em) se deseja(m) 
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promover a alienação dos bens constritos, por sua própria iniciativa ou por 

intermédio de corretor credenciado perante a autoridade judiciária – NCPC, 

art. 880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 10 de março de 2020 - 21:47:53. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-79.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT17730-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões recursais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000570-08.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FATIMA CANDIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - MT9869/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-17.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENICE RAMOS DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte 

autora/exequente para CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO acerca da Petição e 

documentos juntados aos autos pela requerida, informando, em tese, 

pagamento da condenação (29255027 - Petição).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-80.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA & PESSOA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALICIO MARQUES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 17 de março de 2020 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68549 Nr: 1197-34.2016.811.0038

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Helena Martins, Antonio Carlos Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A realização da audiência preliminar se mostra inútil e despicienda diante 

da prescrição da pretensão punitiva do Estado.Isso posto, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE os autores do fato SANDRA HELENA MARTINS 

e ANTONIO CARLOS BEZERRA, por reconhecer ex ofício – CPP, art. 61 - a 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em relação ao crime 

remanescente - CP, art. 139 c/c art. 141, IV -, com fundamento no art. 92 

da Lei n. 9.099/1995 e o art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do 

CP.Consequentemente, DETERMINO que oficie aos juízos deprecados e 

solicite e devolução das cartas precatórias, fazendo-o independentemente 

de cumprimento.Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54, 55 e 87 -, sendo isento do 

pagamento de emolumentos despesas e custas o Ministério Público, nos 

atos de ofício - Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, IV.Transitada em 

julgado, arquive com as baixas e anotações devidas.Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública/Advogado, atendendo ao disposto no art. 

1.387 da CNGC e Enunciado Criminal n. 105 do FONAJE (Aprovado no 

XXIV Encontro - Florianópolis/SC), respectivamente, in verbis:“Na hipótese 

de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Para tal 

finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para 

esse ato”.“É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das 

sentenças que extinguem sua punibilidade”.Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000821-62.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 477, § 1º do Código de Processo Civil, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar as partes, para que, no prazo legal, manifestarem-se 

acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000126-74.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

3. P. D. J. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. R. D. S. (TESTEMUNHA)

E. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

3. V. C. D. C. (DEPRECANTE)

V. Ú. -. A. (DEPRECADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para Intimar o réu, via DJE/MT, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, da audiência de oitiva de 

testemunha e interrogatório a ser realizada por videoconferência, 
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designada para o dia 01/04/202020, às 14hs40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001043-30.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLGA BOTELHO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SELIN DE MORAES OAB - MT27073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, impugnar a 

contestação e/ou requerer o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000995-71.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DE SOUZA DELFINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000995-71.2019.8.11.0026. 

AUTOR(A): REGINA DE SOUZA DELFINO REU: FUNDO DO REGIME GERAL 

DE PREVIDENCIA SOCIAL Vistos. Diante da necessidade de readequação 

da pauta de audiências, REDESIGNO a audiência anteriormente agendada 

para o DIA 14 (CATORZE) DE ABRIL DE 2020, ÀS 15H15MIN. Renovem-se 

as intimações necessárias, expedindo-se o necessário. Intime-se e se 

cumpra. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001019-02.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos. Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o DIA 14 

(CATORZE) DE ABRIL DE 2020, ÀS 16H10MIN. Renovem-se as intimações 

necessárias, expedindo-se o necessário. Intime-se e se cumpra. Victor 

Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001054-59.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENI SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SELIN DE MORAES OAB - MT27073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 1001054-59.2019.8.11.0026. 

REQUERENTE: GENI SARAIVA REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Diante da 

necessidade de readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o DIA 14 (CATORZE) DE ABRIL DE 

2020, ÀS 16H50MIN. Renovem-se as intimações necessárias, 

expedindo-se o necessário. Intime-se e se cumpra. Victor Lima Pinto 

Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000725-47.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA GONCALVES DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRONE SELIN DE MORAES OAB - MT25992/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA SELIN DE MORAES OAB - MT27073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000725-47.2019.8.11.0026. 

REQUERENTE: ILDA GONCALVES DA SILVA DIAS REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o DIA 14 

(CATORZE) DE ABRIL DE 2020, ÀS 16H50MIN. Renovem-se as intimações 

necessárias, expedindo-se o necessário. Intime-se e se cumpra. Victor 

Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71914 Nr: 3504-26.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Arenápolis - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE a ação e, em consequência, DECRETO O DIVÓRCIO de 

NAIANE SOUZA ACÁCIO e UANDER FLÁVIO FERREIRA nos termos do art. 

1.571, inciso IV e do art. 1.580, § 2º do Código Civil, bem como do art. 24, 

Lei 6.515/77. Por conseguinte, EXPEÇA-SE mandado ao Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Naturais de Arenápolis/MT, nos termos do art. 

32, da Lei nº 6.515/77, c/c art. 10, inciso I, do Código Civil, e artigo 29, § 

1º, alínea “a”, Lei nº 6.015/73, de modo a proceder à averbação 

correlata.EXPEÇA-SE o TERMO DE GUARDA DEFINITIVA em favor de Ana 

Clara Acácio Ferreira e Jackson Acácio Ferreira, que permanecerão sob 

os cuidados e responsabilidade da genitora Naiane Souza Acácio. Após 

lavrar o termo, intime-se a autora para que compareça a secretaria judicial 

e retire-o, devidamente assinado e selado.Cumpridas todas as 

determinações, e não havendo requerimentos posteriores, tendo em vista 

a preclusão lógica do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

ARQUIVEM-SE os autos, observando as formalidades legais.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Às providências.VICTOR LIMA PINTO COELHOJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40952 Nr: 982-36.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geane Silva Oliveira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19077/MT

 Ante a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 152, 

VI, CPC, impulsionam-se os autos intimando a parte autora para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 49241 Nr: 1456-02.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR REGINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA VITÓRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais interposta 

por Lucimar Regina de Oliveira em face de Cerâmica Vitória.

 Determinada a intimação pessoal da parte autora para dar regular 

andamento ao feito, devidamente intimada, se manteve inerte (fl. 79/80).

 Desta forma, a parte autora, por não se manifestar nos presentes autos, 

incorreu no disposto no art. 485, III, do CPC.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...) III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

 (...)”.

Ademais, verifico que o prazo é de natureza preclusiva, insuscetível de 

prorrogação.

Diante disso, conclui-se que a parte autora não tem mais interesse na 

demanda, eis que abandonou o processo, que aguarda providências da 

sua parte, impedindo o bom e regular desenvolvimento do feito.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, observando as 

formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 49371 Nr: 1525-34.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.S.e Silva Filho & Cia Ltda -Me, Alfredo Souto e Silva 

Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIR LUIS CAETANO, JULIO ROBERTO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais interposta 

por A. S. E Silva Filho & Cia LTDA – ME em face de Izair Luis Caetano e 

Julio Roberto de Oliveira.

 Determinada a intimação pessoal da parte autora para dar regular 

andamento ao feito, devidamente intimada, se manteve inerte (fl. 85).

 Desta forma, a parte autora, por não se manifestar nos presentes autos, 

incorreu no disposto no art. 485, III, do CPC.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...) III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

 (...)”.

Ademais, verifico que o prazo é de natureza preclusiva, insuscetível de 

prorrogação.

Diante disso, conclui-se que a parte autora não tem mais interesse na 

demanda, eis que abandonou o processo, que aguarda providências da 

sua parte, impedindo o bom e regular desenvolvimento do feito.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, observando as 

formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 42443 Nr: 498-84.2013.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Muralha Miranda Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Frederico Arruda 

Montenegro - OAB:15329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 Cód. 42443

VISTOS.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 04 de novembro de 2019.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000335-77.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JONILSON REIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO QUINTINO FRANCA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000335-77.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 2.596,44 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: JONILSON REIS DOS SANTOS Endereço: Rua Pedro Predrossian, 

1120, Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

THIAGO QUINTINO FRANCA Endereço: Rua Pedro Predrossian, 721, 

centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Senhor(a): JONILSON REIS 

DOS SANTOS A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

10/06/2020 Hora: 16:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARENÁPOLIS, 17 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001046-82.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALGISETE QUEIROZ MARTINS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1001046-82.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 1.832,23 ESPÉCIE: 

[Pagamento]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME Endereço: 

Avenida Brasil, 308, w, Centro, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 

78070-100 POLO PASSIVO: Nome: DALGISETE QUEIROZ MARTINS 

Endereço: Avenida Getúlio Lino de Souza, 928, Centro, Centro, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 Senhor(a): LOJA ELDER - 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 10/06/2020 Hora: 17:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARENÁPOLIS, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010308-39.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

KALINNE FARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO(A))

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010308-39.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

3.800,00 POLO ATIVO: Nome: KALINNE FARIA DOS SANTOS Endereço: 

Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA, 554, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 Nome: MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO 

Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Nome: MUNICIPIO DE ARENAPOLIS 

Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, 642 EDIF, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-05.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA GUEDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

MT5735-A (ADVOGADO(A))

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010071-05.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

0,00 POLO ATIVO: Nome: MARIA MOREIRA GUEDES Endereço: Rua 

ALFREDO ARAÚJO GRANJA, S/Nº, JARDIM CANAÃ, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 Nome: MUNICIPIO DE ARENAPOLIS Endereço: Avenida 

PREFEITO CAIO, 642 EDIF, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000185-62.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NESLAINE ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000185-62.2020.8.11.0026 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

POLO ATIVO: Nome: NESLAINE ALVES MARTINS Endereço: Av. 

Diamantino, Joaquim da Silva, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 POLO 

PASSIVO: Nome: LOJAS AVENIDA LTDA Endereço: AVENIDA FERNANDO 

CORREA DA COSTA, 12822, - DO KM 13,001 AO FIM, DISTRITO 

INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-282 Senhor(a): NESLAINE ALVES 

MARTINS A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, BEM COMO 

ACERCA DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

15/07/2020 Hora: 12:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 
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confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARENÁPOLIS, 17 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-31.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001030-31.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

12.157,36 POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA 

Endereço: RUA JOSE CAVALCANTE SOUZA, S/N, VILA RICA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 

1376, - LADO PAR, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-000 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-31.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001030-31.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

12.157,36 POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA 

Endereço: RUA JOSE CAVALCANTE SOUZA, S/N, VILA RICA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 

1376, - LADO PAR, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-000 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-16.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001031-16.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

12.134,51 POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA 

Endereço: RUA JOSE CAVALCANTE SOUZA, S/N, VILA RICA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 

1376, - LADO PAR, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-000 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-16.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001031-16.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

12.134,51 POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA 

Endereço: RUA JOSE CAVALCANTE SOUZA, S/N, VILA RICA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 

1376, - LADO PAR, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-000 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 
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sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-67.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GERSY RODRIGUES SIMPLICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIVALDO BARRETO DIAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001047-67.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

1.643,47 POLO ATIVO: Nome: GERSY RODRIGUES SIMPLICIO Endereço: 

Frederico Garcez Jortes, 833, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIVALDO BARRETO DIAS 

Endereço: Rua 48, 1.245 - N, Jardim Vale do Sol, TANGARÁ DA SERRA - 

MT - CEP: 78300-000 ESPÉCIE: [Cheque]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-44.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JEFERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001152-44.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: JOSE JEFERSON FERREIRA DA SILVA 

Endereço: RUA. JOSÉ CAVALCANTE SOUZA, 397, CENTRO, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: AV. GETULIO VARGAS, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: 

[Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-44.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JEFERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001152-44.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: JOSE JEFERSON FERREIRA DA SILVA 

Endereço: RUA. JOSÉ CAVALCANTE SOUZA, 397, CENTRO, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: AV. GETULIO VARGAS, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: 

[Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-88.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001162-88.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: EDEMAR ROSA DE JESUS Endereço: Rua 

Silvano Rodrigues da Silva, sn, vilra rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: RUA DO LAVRADIO, 

71, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-88.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001162-88.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: EDEMAR ROSA DE JESUS Endereço: Rua 

Silvano Rodrigues da Silva, sn, vilra rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: RUA DO LAVRADIO, 

71, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000227-14.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000227-14.2020.8.11.0026 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA Endereço: Travessa 

esmeralda, 1128, E, jardim primavera, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: AYMORE Endereço: Rua Amador Bueno, 474, 

bloco C, 1 andar, Santo Amaro, SÃO PAULO - SP - CEP: 04752-901 Nome: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: AVENIDA PRESIDENTE 

JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041, E 2235, bloco A, VILA OLIMPIA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04543-011 Nome: SERASA S/A. Endereço: ALAMEDA 

DOS QUINIMURAS, 187, PLANALTO PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04068-000 Senhor(a): DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, BEM COMO ACERCA DO 

DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

15/07/2020 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARENÁPOLIS, 17 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000960-14.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA AFONSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000960-14.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: LUANA 

AFONSO DOS SANTOS Endereço: Rua Izaias Pereira de Almeida, 912, E, 

sao matheus, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 12901, Andar 14 sala a torre norte, BROOKLIN PAULISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04578-000 Senhor(a): LUANA AFONSO DOS SANTOS 

A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, BEM COMO ACERCA DO 

DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

15/07/2020 Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 
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acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARENÁPOLIS, 17 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001090-04.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001090-04.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

12.241,08 POLO ATIVO: Nome: JONATHAN DA SILVA MARTINS Endereço: 

Rua Marechal Rondon, Nª0, lt 23, Baixada Fluminens, BAIXADA 

FLUMINENSE, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO Endereço: NÚCLEO CIDADE DE DEUS, 21500, 4 

andar do Prédio Azul - BL4230, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001090-04.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001090-04.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

12.241,08 POLO ATIVO: Nome: JONATHAN DA SILVA MARTINS Endereço: 

Rua Marechal Rondon, Nª0, lt 23, Baixada Fluminens, BAIXADA 

FLUMINENSE, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO Endereço: NÚCLEO CIDADE DE DEUS, 21500, 4 

andar do Prédio Azul - BL4230, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-54.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DE OLIVEIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000483-54.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:GISLAINE DE 

OLIVEIRA MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO FERREIRA 

FREITAS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 15/07/2020 Hora: 13:40 , no endereço: Juscelino 

Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 17 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Aripuanã

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010187-53.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MOSCATO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010187-53.2015.8.11.0088. EXEQUENTE: AGROTERRA AGROPECUARIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: GILMAR MOSCATO DA CRUZ VISTOS. De plano, 

indefiro o pedido de suspensão da lide, eis que além de não possuir 

qualquer respaldo legal, tal pretensão é totalmente incompatível com o rito 

célere da Lei 9.099/95. No mais, verifico que o feito fora extinto em razão 

da falta de interesse do exequente no id .15941477, estando pendente de 

intimação do executado da sentença de extinção. Desta forma, 

considerando que o executado não foi intimado do início da fase de 

cumprimento de sentença, dispenso sua intimação da sentença de 

extinção. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Às providências. 

Aripuanã/MT, 17 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em 

Designação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010064-55.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BETINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENECIANO PEREIRA GUIMARAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte autora por meio de seu representante 

para se manifestar sobre o petitório de ref. 9854797, no prazo de 5 

(cinco) dias.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010275-96.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALTON ADAGMAR OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010275-96.2012.8.11.0088 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ADALTON ADAGMAR OLIVEIRA Vistos etc. Indefiro o 

pedido do exequente retro (ev. 8869747), uma vez que não restou 

demonstrado nos autos que houve qualquer diligência do mesmo no 

sentido de localizar bens passíveis de penhora do executado. Vale 

ressaltar, que é dever da parte demandante apresentar ao Judiciário 

possíveis bens do demandado, para que assim possa ser realizada a 

penhora. Assim sendo, indefiro o pedido de busca ao RENAJUD. Desta 

feita, dê-se nova vista ao exequente para que requeira o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010159-51.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA OAB - MT7456/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010159-51.2016.8.11.0088. EXEQUENTE: GILSON HIDEO TACADA 

EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO VISTOS. Não 

havendo impugnação, homologo os cálculos apresentados pela 

exequente. Em cumprimento aos Provimentos nº 11/2017–CM e nº 

06/2020, determino a utilização do sistema SRP 2.0 para liquidação do 

débito, devendo o feito ser encaminhado ao Cartório Distribuidor e 

Contador para as devidas providências. Após, expeça-se a requisição de 

pagamento nos moldes do que determina o art. 535, do CPC. Se 

ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001, dê-se vista ao exequente. Por fim, permaneçam os autos em 

Secretaria até o cumprimento integral das determinações exaradas. Às 

providências. Aripuanã/MT, 16 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-72.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA RUBERT JACOMINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCI VIEIRA PAIVA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão de ref. 

24285193, impulsionando o feito em 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000354-91.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA ARIPUANA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNCINELLI COM. DE PECAS PARA MOTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000354-91.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: IMOBILIARIA ARIPUANA LTDA - 

ME EXECUTADO: MUNCINELLI COM. DE PECAS PARA MOTOS LTDA - ME 

V I S T O S, Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial, 

aviada pela Imobiliária Aripuanã Ltda-Me em desfavor de Muncinelli Com. 

de Peças para Motos Ltda. Narra a exordial inicial que teriam as partes 

celebrado negocio jurídico tendo como objeto principal a venda do imóvel 

localizado Avenida 02 de Dezembro, quadra 146, lote 16, Bairro Cidade 

Alta, desta comarca, no valor de R$ 120.000,00 sendo supostamente 

devido ao requerente a titulo de honorários profissionais a porcentagem 

de 5 % sobre a venda realizada, totalizando o montante de R$ 6.000,00 

(id. 20392294). Compulsando os autos verifica-se que a questão litigiosa 

incide sobre a alegada má-fé do réu que, teria alienado, pessoalmente, e 

por preço muito inferior ao valor venal do bem, o imóvel em disputa, sendo 

esse, claramente, o ponto controvertido da lide. Ocorre que, antes de 

determinar o prosseguimento do feito, há que se ponderar existir defeito 

grave na peça exordial, que, ao arrepio do que estabelece o Enunciado n. 

135 do FONAJE, deixou de trazer "comprovante atualizado da situação 

cadastral" da microempresa junto ao SIMPLES, porque o status de "ativa", 

não significa adimplência e regularidade tributária, requisito considerado 

essencial pela jurisprudência para o controle da legitimação das pessoas 

jurídicas que pleiteiam como autoras perante os JECs. Sendo assim, defiro 

prazo de 5 dias para que a demandante traga aos autos prova de sua 

atual situação cadastral junto ao regime especial de tributação das 

microempresas, assim como advirto que, na esteira do que definiu-se no 

Enunciado 154 do mesmo FONAJE, as microempresas somente podem 

demandar nos Juizados quando representadas pessoalmente por seu 

sócio-administrador, exatamente porque é essa condição de pessoalidade 

do microempresário individual que justifica a estadia desse tipo de pessoa 

jurídica sob o regime sumaríssimo. Esgotado o prazo, certifique-se e 

remeta-se conclusos para novas deliberações. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-34.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BATISTA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIAZUS INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010003-34.2014.8.11.0088. REQUERENTE: FABIO BATISTA GARCIA 

REQUERIDO: BIAZUS INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA V I S T O S. 

Cuida-se de cumprimento de sentença, e que, malgrado o longo tempo de 

tramitação, não encontrou seu desiderato, diante da incapacidade da 

autora/exequente de indicar bens penhoráveis do executado. Diante 

desse quadro fático, incide, inexoravelmente, a regra do art. 53, § 4º, do 

CDC, segundo a qual: Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, 

no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no 

Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. 

... § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. No mesmo diapasão, é o entendimento jurisprudencial: PROCESSO 

CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR 

AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL DO EXECUTADO OU DE BENS 

PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 53 , § 4º DA LEI 9.099 /95. FUNDAMENTAÇÃO 

ADMISSÍVEL. ENUNCIADO 75 - FONAJE. RECURSO INOMINADO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. O ART. 53 , § 4º DA 

LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DISPÕE QUE A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL SERÁ IMEDIATAMENTE EXTINTA QUANDO "NÃO 

ENCONTRADO O DEVEDOR OU INEXISTINDO BENS PENHORÁVEIS". II. 

NÃO OBSTANTE, TRATANDO-SE O PROCESSO DE EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA, APLICA-SE AO CASO AS MESMAS DISPOSIÇÕES DO ART. 53 

, § 4º , DA LEI 9.099 /95, SEGUNDO O QUE ESTABELECE O ENUNCIADO 

Nº 75 DO FONAJE: A HIPÓTESE DO § 4º, DO ART. 53, DA LEI 9.099/95, 
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TAMBÉM SE APLICA ÀS EXECUÇÕES DE TÍTULO JUDICIAL, 

ENTREGANDO-SE AO EXEQÜENTE, NO CASO, CERTIDÃO DO SEU 

CRÉDITO, COMO TÍTULO PARA FUTURA EXECUÇÃO, SEM PREJUÍZO DA 

MANUTENÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO C ARTÓRIO DISTRIBUIDOR. 

III. ADEMAIS, A ÚLTIMA PARTE DO § 4º DO REFERIDO ARTIGO DISPÕE 

QUE OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A AÇÃO DEVEM SER 

DEVOLVIDOS AO AUTOR, A FIM DE QUE ESTE POSSA OPORTUNAMENTE 

ACIONAR O EXECUTADO, DESDE QUE POSSUA OS MEIOS NECESSÁRIOS 

À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IV. HÁ QUE SE RESSALTAR, AINDA, 

QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS NORTEIAM-SE PELOS CRITÉRIOS DE 

ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL E, ALIADO A ESSE PROPÓSITO, 

AO CREDOR INCUMBE PROMOVER O REGULAR ANDAMENTO DA 

EXECUÇÃO (TJ/DF, 20060110092516ACJ, RELATOR ROBSON BARBOSA 

DE AZEVEDO, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS E CRIMINAIS). Destarte, ante a inexistência de bens penhoráveis, 

extingo a execução, sem apreciação de mérito, nos termos da legislação 

de regência. Caso requerido pela parte exequente, expeça-se certidão de 

crédito, nos termos dos enunciados 75 e 76 do Fonaje: “ENUNCIADO 75 – 

A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação 

– XXI Encontro – Vitória/ES). ENUNCIADO 76: No processo de execução, 

esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do 

débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de 

inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena 

de responsabilidade. ” Sem custas nem honorários. Publique-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Aripuanã/MT, 17 de março de 

2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000442-32.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RAILDO DOS SANTOS DE PAULO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORI MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000442-32.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: RAILDO DOS SANTOS DE 

PAULO EXECUTADO: DORI MADEIRAS LTDA - EPP V I S T O S. Cuida-se 

de cumprimento de sentença ajuizado por Raildo dos Santos de Paulo em 

face de Dori Madeiras LTDA -EPP perante o Juizado Especial. 

Determinou-se a Emenda da Inicial (id.25584543). No id. 29220203, foi 

certificado que, devidamente intimado (id. 29220204), o autor não 

promoveu a emenda da Inicial. D E C I D O. Verifico que devidamente 

intimado, o autor quedou-se inerte a promover a devida emenda da 

Exordial. Ante o exposto, não estando presentes todos os requisitos 

necessários da propositura da demanda, INDEFIRO a petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

extinguindo o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso I, do mesmo diploma legal, e ainda, determino arquivamento do 

presente feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas 

necessárias no cartório distribuidor. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

certifique-se e remetam-se ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Às 

providências. Aripuanã/MT, 17 de março de 2020 FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito em Designação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-38.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOZAIR PADILHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO APARECIDO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010059-38.2012.8.11.0088. REQUERENTE: JOZAIR PADILHA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ANTONIO APARECIDO DE MORAES VISTOS. De 

plano, indefiro o pedido do credor de penhora “on line”, visto que não 

houve a intimação do executado para cumprir voluntariamente a sentença. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38, da Lei n.° 9.099/95. A extinção 

do processo com fundamento no art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a 

parte autora promova os atos e diligências que lhe competir, não 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias). Na hipótese dos autos, 

o prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da 

inércia da parte requerente que, mesmo devidamente intimada para indicar 

o endereço atual do executado, bastou-se a requerer a penhora via 

sistema “bacenjud”. Cumpre ressaltar que a extinção do processo 

independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, 

nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Dessa forma, é de rigor 

extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o desinteresse da parte 

requerente. Nesses moldes, ante a desídia processual da parte autora, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Dispensada a intimação do executado, vez que não foi intimado 

do início da fase de cumprimento de sentença. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Aripuanã/MT, 17 de março de 2020. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-02.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE MARQUES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010020-02.2016.8.11.0088. REQUERENTE: LUCINETE MARQUES 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA V I S T O S. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Conforme noticiado (id. 26162132), as partes firmaram acordo em relação 

ao objeto do presente processo. Havendo composição amigável, a 

homologação do acordo com resolução do mérito é medida que se impõe. 

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO avençado entre as 

partes e, em consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Ante a desistência 

do recurso inominado (id.26314887), certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Às providências. Aripuanã/MT, 

17 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-43.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVES MARQUES COUTINHO OAB - MT0007825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 776 de 975



8010037-43.2013.8.11.0088. REQUERENTE: DORIVAL RAMOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI/BRASIL TELECOM S.A VISTOS. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de 

indenização por danos morais, que se encontra em fase de cumprimento 

de sentença. Consoante teor da decisão prolatada nos autos do processo 

nº 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ, em foi decretada a recuperação judicial da devedora OI S/A 

(antiga denominação da Brasil Telecom S/A), em Assembleia Geral de 

Credores realizada em 19/12/2017, foram definidos os trâmites a serem 

adotados para excussão de créditos concursais (fato gerador constituído 

antes de 20/06/2016) e créditos extraconcursais (fato gerador constituído 

após de 20/06/2016), nos processos que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR foram parte. Nesses moldes, considerando que o título 

executivo judicial objeto do presente cumprimento de sentença é derivado 

da responsabilidade civil - nascendo a partir da existência do evento 

causador do dano (25.11.2012), se adequando, portanto, à hipótese de 

crédito concursal, determino a expedição de certidão de crédito em favor 

do exequente, conforme cálculo do débito indicado no id. 17903931, 

devendo o credor habilitar seu crédito nos autos da recuperação judicial 

para pagamento na forma do Plano de Recuperação Judicial. Nesse 

contexto, não há dúvidas de que se perfez nestes autos a PERDA do 

INTERESSE DE AGIR, o que não conduz a presente demanda a outro 

destino, senão a extinção. Ante o exposto, e por tudo que dos autos 

consta e sem maiores delongas, JULGO E DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, IV, 

do Novo Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, pela 

parte devedora. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Aripuanã/MT, 17 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito em Designação.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010189-23.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARBAS PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010189-23.2015.8.11.0088. EXEQUENTE: FRANCISCO MELLO 

EXECUTADO: JARBAS PEREIRA DOS SANTOS V I S T O S. De plano, 

indefiro o pedido de suspensão da lide, eis que além de não possuir 

qualquer respaldo legal, tal pretensão é totalmente incompatível com o rito 

célere da Lei 9.099/95. Cuida-se de cumprimento de sentença, e que, 

malgrado o longo tempo de tramitação, não encontrou o executado para 

citação. Ressalta-se que o feito tramita há mais de 05 anos. Diante desse 

quadro fático, incide, inexoravelmente, a regra do art. 53, § 4º, do CDC, 

segundo a qual: Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no 

valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código 

de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. ... § 4º 

Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. No 

mesmo diapasão, é o entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE 

ENDEREÇO ATUAL DO EXECUTADO OU DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. ÔNUS PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53 , § 

4º DA LEI 9.099 /95. FUNDAMENTAÇÃO ADMISSÍVEL. ENUNCIADO 75 - 

FONAJE. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. I. O ART. 53 , § 4º DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DISPÕE 

QUE A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SERÁ 

IMEDIATAMENTE EXTINTA QUANDO "NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR OU 

INEXISTINDO BENS PENHORÁVEIS". II. NÃO OBSTANTE, TRATANDO-SE O 

PROCESSO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, APLICA-SE AO CASO AS 

MESMAS DISPOSIÇÕES DO ART. 53 , § 4º , DA LEI 9.099 /95, SEGUNDO O 

QUE ESTABELECE O ENUNCIADO Nº 75 DO FONAJE: A HIPÓTESE DO § 

4º, DO ART. 53, DA LEI 9.099/95, TAMBÉM SE APLICA ÀS EXECUÇÕES DE 

TÍTULO JUDICIAL, ENTREGANDO-SE AO EXEQÜENTE, NO CASO, 

CERTIDÃO DO SEU CRÉDITO, COMO TÍTULO PARA FUTURA EXECUÇÃO, 

SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO C 

ARTÓRIO DISTRIBUIDOR. III. ADEMAIS, A ÚLTIMA PARTE DO § 4º DO 

REFERIDO ARTIGO DISPÕE QUE OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A 

AÇÃO DEVEM SER DEVOLVIDOS AO AUTOR, A FIM DE QUE ESTE POSSA 

OPORTUNAMENTE ACIONAR O EXECUTADO, DESDE QUE POSSUA OS 

MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IV. HÁ QUE SE 

RESSALTAR, AINDA, QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS NORTEIAM-SE PELOS 

CRITÉRIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL E, ALIADO A 

ESSE PROPÓSITO, AO CREDOR INCUMBE PROMOVER O REGULAR 

ANDAMENTO DA EXECUÇÃO (TJ/DF, 20060110092516ACJ, RELATOR 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS). Destarte, ante ao 

reconhecimento expressado pelo próprio exequente, sobre o 

desconhecimento do endereço do executado, extingo a execução, sem 

apreciação de mérito, nos termos da legislação de regência. Caso 

requerido pela parte exequente, expeça-se certidão de crédito, nos 

termos dos enunciados 75 e 76 do Fonaje: “ENUNCIADO 75 – A hipótese 

do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título 

judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, 

como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome 

do executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – 

Vitória/ES). ENUNCIADO 76: No processo de execução, esgotados os 

meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a 

pedido do exequente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço 

de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade. ” 

Sem custas nem honorários. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se. Aripuanã/MT, 17 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito em Designação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-89.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR RAMIRES PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBNET PROVEDOR E INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000003-89.2017.8.11.0088. REQUERENTE: IGOR RAMIRES PACHECO 

REQUERIDO: WEBNET PROVEDOR E INFORMATICA LTDA - ME V I S T O S. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Conforme noticiado (id. 29823261), as partes 

firmaram acordo em relação ao objeto do presente processo. Havendo 

composição amigável, a homologação do acordo com resolução do mérito 

é medida que se impõe. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para 

que produza os efeitos legais e de direito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO avençado entre as partes e, em consequência, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea b, do CPC, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Dispensada a intimação das partes, nos termos do art. 914 

da CNGC. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei 

nº 9.099/95. Ante a renúncia do prazo recursal, arquive-se. Às 

providências. Aripuanã/MT, 17 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito em Designação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010239-15.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA OAB - MT0022427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010239-15.2016.8.11.0088. REQUERENTE: SOLANGE FRANCISCA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. V I S T O S. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Conforme 

noticiado (id. 30167917), as partes firmaram acordo em relação ao objeto 

do presente processo. Havendo composição amigável, a homologação do 

acordo com resolução do mérito é medida que se impõe. Diante do 

exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos legais e 

de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO avençado entre as partes e, em 

consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do CPC, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Dispensada a intimação das 

partes, nos termos do art. 914 da CNGC. Sem custas processuais a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Ante a renúncia do prazo 

recursal, arquive-se. Às providências. Aripuanã/MT, 17 de março de 2020. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010223-66.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EGON LUIZ GAUER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J G PORTO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010223-66.2013.8.11.0088. EXEQUENTE: EGON LUIZ GAUER 

EXECUTADO: J G PORTO - ME V I S T O S. Cuida-se de execução de título 

extrajudicial, e que, malgrado o longo tempo de tramitação, não encontrou 

seu desiderato, diante da incapacidade da autora/exequente de indicar 

bens penhoráveis do executado. Ressalta-se que o feito tramita há mais 

de 07 anos. Diante desse quadro fático, incide, inexoravelmente, a regra 

do art. 53, § 4º, do CDC, segundo a qual: Art. 53. A execução de título 

executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. ... § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. No mesmo diapasão, é o entendimento 

jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

PARALISAÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL DO 

EXECUTADO OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS PROCESSUAL. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53 , § 4º DA LEI 9.099 /95. 

FUNDAMENTAÇÃO ADMISSÍVEL. ENUNCIADO 75 - FONAJE. RECURSO 

INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. O ART. 53 

, § 4º DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DISPÕE QUE A AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SERÁ IMEDIATAMENTE EXTINTA 

QUANDO "NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR OU INEXISTINDO BENS 

PENHORÁVEIS". II. NÃO OBSTANTE, TRATANDO-SE O PROCESSO DE 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA, APLICA-SE AO CASO AS MESMAS 

DISPOSIÇÕES DO ART. 53 , § 4º , DA LEI 9.099 /95, SEGUNDO O QUE 

ESTABELECE O ENUNCIADO Nº 75 DO FONAJE: A HIPÓTESE DO § 4º, DO 

ART. 53, DA LEI 9.099/95, TAMBÉM SE APLICA ÀS EXECUÇÕES DE 

TÍTULO JUDICIAL, ENTREGANDO-SE AO EXEQÜENTE, NO CASO, 

CERTIDÃO DO SEU CRÉDITO, COMO TÍTULO PARA FUTURA EXECUÇÃO, 

SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO C 

ARTÓRIO DISTRIBUIDOR. III. ADEMAIS, A ÚLTIMA PARTE DO § 4º DO 

REFERIDO ARTIGO DISPÕE QUE OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A 

AÇÃO DEVEM SER DEVOLVIDOS AO AUTOR, A FIM DE QUE ESTE POSSA 

OPORTUNAMENTE ACIONAR O EXECUTADO, DESDE QUE POSSUA OS 

MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IV. HÁ QUE SE 

RESSALTAR, AINDA, QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS NORTEIAM-SE PELOS 

CRITÉRIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL E, ALIADO A 

ESSE PROPÓSITO, AO CREDOR INCUMBE PROMOVER O REGULAR 

ANDAMENTO DA EXECUÇÃO (TJ/DF, 20060110092516ACJ, RELATOR 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS). Destarte, ante a inexistência 

de bens penhoráveis, extingo a execução, sem apreciação de mérito, nos 

termos da legislação de regência. Caso requerido pela parte exequente, 

expeça-se certidão de crédito, nos termos dos enunciados 75 e 76 do 

Fonaje: “ENUNCIADO 75 – A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, 

também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao 

exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura 

execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório 

Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). ENUNCIADO 76: 

No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo 

bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão 

de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade. ” Sem custas nem honorários. 

Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Aripuanã/MT, 17 

de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010115-32.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA FERNANDES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIMARCIO APARECIDO BELEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010115-32.2016.8.11.0088. EXEQUENTE: MARIA DA PENHA FERNANDES 

DE SOUZA EXECUTADO: LIMARCIO APARECIDO BELEM V I S T O S. 

Cuida-se de execução de título judicial, e que, malgrado o longo tempo de 

tramitação, não encontrou o executado para citação. Ressalta-se que o 

feito tramita há mais de 04 anos. Diante desse quadro fático, incide, 

inexoravelmente, a regra do art. 53, § 4º, do CDC, segundo a qual: Art. 53. 

A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. ... § 4º Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. No mesmo diapasão, é o 

entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO 

ATUAL DO EXECUTADO OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS 

PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53 , § 4º DA LEI 9.099 

/95. FUNDAMENTAÇÃO ADMISSÍVEL. ENUNCIADO 75 - FONAJE. 

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. 

O ART. 53 , § 4º DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DISPÕE QUE A AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SERÁ IMEDIATAMENTE 

EXTINTA QUANDO "NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR OU INEXISTINDO 

BENS PENHORÁVEIS". II. NÃO OBSTANTE, TRATANDO-SE O PROCESSO 

DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, APLICA-SE AO CASO AS MESMAS 

DISPOSIÇÕES DO ART. 53 , § 4º , DA LEI 9.099 /95, SEGUNDO O QUE 

ESTABELECE O ENUNCIADO Nº 75 DO FONAJE: A HIPÓTESE DO § 4º, DO 

ART. 53, DA LEI 9.099/95, TAMBÉM SE APLICA ÀS EXECUÇÕES DE 

TÍTULO JUDICIAL, ENTREGANDO-SE AO EXEQÜENTE, NO CASO, 

CERTIDÃO DO SEU CRÉDITO, COMO TÍTULO PARA FUTURA EXECUÇÃO, 

SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO C 

ARTÓRIO DISTRIBUIDOR. III. ADEMAIS, A ÚLTIMA PARTE DO § 4º DO 

REFERIDO ARTIGO DISPÕE QUE OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A 

AÇÃO DEVEM SER DEVOLVIDOS AO AUTOR, A FIM DE QUE ESTE POSSA 

OPORTUNAMENTE ACIONAR O EXECUTADO, DESDE QUE POSSUA OS 

MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IV. HÁ QUE SE 

RESSALTAR, AINDA, QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS NORTEIAM-SE PELOS 

CRITÉRIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL E, ALIADO A 

ESSE PROPÓSITO, AO CREDOR INCUMBE PROMOVER O REGULAR 

ANDAMENTO DA EXECUÇÃO (TJ/DF, 20060110092516ACJ, RELATOR 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS). Destarte, ante ao 

reconhecimento expressado pelo próprio exequente, sobre o 

desconhecimento do endereço do executado, extingo a execução, sem 

apreciação de mérito, nos termos da legislação de regência. Caso 

requerido pela parte exequente, expeça-se certidão de crédito, nos 
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termos do enunciado 75 do FONAJE: “ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) – A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES)”. Sem custas nem honorários. 

Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Aripuanã/MT, 16 

de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010049-23.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRAIDE LOPES DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010049-23.2014.8.11.0088. EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: IRAIDE LOPES DE MORAES VISTOS. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Analisando os autos, verifica-se 

que o exequente informou que a executada quitou parcialmente o debito 

(id. 17370829), dando plena quitação ao débito. Por tais razões, em face 

do adimplemento da executada, a extinção do feito é medida impositiva. 

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o processo com julgamento do mérito, o que faço com arrimo nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgada desta decisão, arquive-se com as baixas 

e anotações de estilo. P. I. C. Às providências. Aripuanã/MT, 16 de março 

de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010055-93.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCI MARCOS ROSA DO COUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. M. MECANICA DIESEL LTDA - ME (EXECUTADO)

EBER SILVA MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010055-93.2015.8.11.0088. EXEQUENTE: ADELCI MARCOS ROSA DO 

COUTO EXECUTADO: EBER SILVA MEDEIROS, E. S. M. MECANICA DIESEL 

LTDA - ME VISTOS. Relatório dispensado na forma do artigo 38, da Lei n.° 

9.099/95. A extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso III, 

do NCPC, requer que a parte autora promova os atos e diligências que lhe 

competir, não abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias). Na 

hipótese dos autos, o prosseguimento regular do feito restou 

obstaculizado em razão da inércia da parte requerente que, mesmo 

devidamente intimada para fazê-lo, quedou-se inerte (id. 21470915), 

ocasionando a paralisação do feito por mais de 30 dias. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do 

mérito, ante o desinteresse da parte requerente. Nesses moldes, ante a 

desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Ante a presente extinção, 

promova-se o levantamento da penhora realizada no id.20351996. 

Expeça-se o necessário. levantamento da penhora realizada no 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Aripuanã/MT, 17 de março 

de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-72.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EGON LUIZ GAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010145-72.2013.8.11.0088. ENTE: EGON LUIZ GAUER REQUERIDO: FAEL 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME VISTOS. Cuida-se de 

ação ordinária de cobrança, e que, malgrado o longo tempo de tramitação, 

não encontrou seu desiderato, diante da incapacidade de o autor indicar o 

endereço para citação da requerida. Saliento que o feito tramita há mais de 

07 anos sem que seja efetivada citação pessoal do requerido, apesar de 

várias tentativas. Dispõe o art.485, IV, do CPC: “O Juiz não resolverá o 

mérito quando: IV – verificar a ausência de pressuposto de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo”. Assim, considerando o 

lapso temporal transcorrido até o presente momento, e que o autor não se 

desincumbiu a promover a angularização da relação processual, EXTINGO 

o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art.485, IV, do CPC. Sem 

custas e honorários. Dispensada a intimação do requerido, vez que não 

houve a sua citação. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas necessárias. Às providências. Aripuanã/MT, 06 de março de 2020. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010146-86.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS REIS STEFANELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA BENTO DE LIMA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010146-86.2015.8.11.0088. EXEQUENTE: MARCOS REIS STEFANELLO 

EXECUTADO: VANDA BENTO DE LIMA - ME V I S T O S. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Conforme noticiado (id. 25156109), as partes firmaram acordo em relação 

ao objeto do presente processo. Havendo composição amigável, a 

homologação do acordo com resolução do mérito é medida que se impõe. 

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO avençado entre as 

partes e, em consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Ainda, 

dispenso a intimação das partes e de seus patronos, conforme disposto 

no artigo 914, da CNGC. Às providências. Aripuanã/MT, 17 de março de 

2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-79.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LINDEIA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FERNANDES (REQUERIDO)

VALMIR MAXIMIANO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010183-79.2016.8.11.0088. REQUERENTE: LINDEIA MARIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: VALMIR MAXIMIANO PEREIRA, ELIANE FERNANDES VISTOS. 

De plano, indefiro o pedido de suspensão da lide, eis que além de não 

possuir qualquer respaldo legal, tal pretensão é totalmente incompatível 

com o rito célere da Lei 9.099/95. Cuida-se de ação de anulação de 

negócio jurídico, e que, malgrado o longo tempo de tramitação, não 

encontrou seu desiderato, diante da incapacidade da autora indicar o 

endereço para citação do requerido Valmir Maximiano Pereira. Saliento que 

o feito tramita há mais de 04 anos sem que seja efetivada citação pessoal 

do requerido, apesar de várias tentativas. Dispõe o art.485, IV, do CPC: “O 

Juiz não resolverá o mérito quando: IV – verificar a ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo”. Assim, considerando o lapso temporal transcorrido até o 

presente momento, e que o autor não se desincumbiu a promover a 

angularização da relação processual, EXTINGO o feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do art.485, IV, do CPC. Sem custas e honorários. 

Dispensada a intimação do requerido, vez que não houve a sua citação. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. 

Às providências. Aripuanã/MT, 06 de março de 2020. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito em Designação

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000035-60.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER OAB - MT18119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR SZUMISZ DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000035-60.2018.8.11.0088. EXEQUENTE: ANDREY PHILIPE KERBER 

EXECUTADO: WALDIR SZUMISZ DOS SANTOS VISTOS. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Analisando os autos, 

verifica-se que o exequente informou que o executado quitou o debito 

devido (id. 207039959). Por tais razões, em face do adimplemento do 

executado, a extinção do feito é medida impositiva. Ante o exposto e por 

tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo com 

julgamento do mérito, o que faço com arrimo nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgada desta decisão, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Dispensada a intimação do executado, vez que não foi citado da ação. P. I. 

C. Às providências. Aripuanã/MT, 10 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito em Designação

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000873-30.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que, ante a juntada dos documentos de ID. 30123411, nos termos 

da legislação vigente e provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte autora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51553 Nr: 1091-22.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO LESTE AUTOMAÇÃO E MONT. 

INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELETRO LESTE AUTOMAÇÃO E MONT. 

INDUSTRIAL LTDA, CNPJ: 03938102000140. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT em face de ELETRO LESTE AUTOMAÇÃO 

E MONT. INDUSTRIAL LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Impostos sobre serviços/2009, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 177/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/12/2012

 - Valor Total: R$ 2.890,03 - Valor Atualizado: R$ 2.890,03 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos,RECEBO a petição inicial.CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora.FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida, 

devidamente atualizada, para o caso de pronto pagamento.A citação será 

feita pelo correio, salvo se a parte exequente requerer a citação por 

Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do correio não dispuser 

de serviço de “entrega” domiciliar de correspondência.Não pago o débito, 

nem garantida a execução, o Oficial de Justiça deverá penhorar ou 

arrestar tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, com a 

sua imediata avaliação e registro no Cartório ou em outro Órgão 

competente, nos termos do artigo 14 da Lei n. 6.830/80.Os embargos 

deverão ser propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação 

da penhora e não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem 

como da juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o 

caso. Não apresentados os embargos ou julgados improcedentes, desde 

logo deverá ser designada data para a hasta pública, com publicação de 

edital, fixado no local de costume, e publicado em resumo, uma só vez, na 

imprensa oficial.A hasta pública deverá ser marcada no mínimo 10 dias e 

no máximo 30 dias depois da publicação dos editais.EXPEÇA-SE o 

necessário.CUMPRA-SE.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA DE SOUZA 

FEITOSA, digitei.

Brasnorte, 17 de fevereiro de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24552 Nr: 788-76.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA ELDORADO IMPORTAÇÃO 

EXPORTAÇÃO LTDA, LUCIANO SCHWEIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEIREIRA ELDORADO IMPORTAÇÃO 

EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 01641686000162, Inscrição Estadual: 

13.173.140-8. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/07/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT em face de 

MADEIREIRA ELDORADO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA e LUCIANO 

SCHWEIG, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de 

recolhimento- ICMS Normal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20104813/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/06/2007

 - Valor Total: R$ 32.484,19 - Valor Atualizado: R$ 32.484,19 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos nº.: 788-76.2010Código: 24552Ação de 

Execução FiscalVistos, 1– Estando devidamente instruída a petição inicial 

com a Certidão da dívida ativa (art. 6º, § 1º da Lei 6.830/80), DETERMINO a 

citação do(s) devedor (es) para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora.2 - A citação deverá ser feita por carta, 

exceto no caso da Fazenda Pública Estadual ou, se expressamente 

requerer a exequente.3 - No caso de pronto pagamento, arbitro os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito exeqüendo.4 – 

Havendo penhora, proceda-se, desde logo a avaliação do bem, fazendo 

constar o valor no termo ou auto de penhora. Após, intime-se o devedor 

para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o disposto no artigo 12 e §§ 1º, 2º e 3º da Lei 

6.830/80.5-Proceda-se com o desentranhamento das fls. 08/09, uma vez 

que somente dizem respeito a exeqüente, sedo requerido por tal petição a 

informação acerca da distribuição do presente feito.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Brasnorte, 27 de julho de 2010. FRANCISCO NEY 

GAÍVA Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA DE SOUZA 

FEITOSA, digitei.

Brasnorte, 26 de fevereiro de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62577 Nr: 2055-73.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o INSS a 

conceder ao autor o benefício da aposentadoria por invalidez, com fulcro 

art. 42 e ss. da Lei n. 8.213/91, no valor de um salário mínimo, com DIB em 

28/01/2016 – (data do requerimento administrativo), bem como, ao 

pagamento dos respectivos valores atrasados, devendo ser descontados 

os valores já quitados.A correção monetária deve incidir desde a data de 

vencimento de cada prestação e os juros de mora a partir da citação, 

momento da constituição da parte requerida em mora. Com relação aos 

índices de atualização monetária, deve ser observado o julgamento pelo C. 

Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso 

Extraordinário nº. 870.947, de modo que antes da Lei nº. 11.430/2006 

devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da 

Justiça Federal e, posteriormente, o INPC. Quanto aos juros de mora, antes 

da vigência da Lei nº. 11.960/2009, devem ser de 1% ao mês, sujeitos à 

capitalização simples. A partir da Lei nº. 11.960/2009, devem ser 

aplicados os juros da poupança (art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com a 

redação dada pela Lei nº.11.960/2009).Condeno a parte requerida aos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações vencidas até a 

prolação da sentença (súmula nº 111 do STJ), considerando que se trata 

de causa repetitiva e de extrema simplicidade, consoante Súmula 178 do 

STJ.Deixo de condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, 

tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que se aplica ao caso 

por força da Lei 9.289/96. Sentença não sujeita ao reexame necessário 

(EREsp 1.735.097-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por 

unanimidade, j. em 08.10.2019). Não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55635 Nr: 164-51.2015.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDSON BARBOSA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:MT 

11.054-A, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 92, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62603 Nr: 2071-27.2016.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.A. BARRETO (TRANSPORTE BARRETO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:Mt 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 68, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70921 Nr: 1317-17.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EUNICE SANTOS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 

20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 31, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74826 Nr: 3183-60.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FRANCISCO DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:16727

 Vistos, etc.

Considerando que este Fórum não possui Plenário próprio para a 

realização do Tribunal do Júri, oficie-se a Câmara Municipal para que 

informe a este Juízo acerca da disponibilidade nos meses de maio, junho e 

julho do corrente ano, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Após, voltem os autos conclusos para observância do disposto no art. 

423 do CPP, bem como designação para a sessão do Tribunal do Júri.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se com anotação de urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77665 Nr: 1330-79.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Certifico que ante a apresentação de Memoriais Finais pelo representante 

do Ministério Público, nos termos da legislação vigente e provimento 

52/2007-CGJ, intimo a defesa, para apresentação de Memoriais Finais no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60442 Nr: 756-61.2016.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARNEIRO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMERSON CANPANHOLO, Roedivan Neres 

de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:18.815-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de sua advogada, para que 

manifeste o que melhor lhe aprouver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63366 Nr: 77-27.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE BRASNORTE - SSPMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72478 Nr: 2106-16.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVANILDO DE PINHO ROSSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410-B/MT, TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:MT 23.383/O

 Vistos, etc.

Considerando o pedido retro, vistas ao Ministério Público para se 

manifestar.

Após, retorne o feito concluso para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51416 Nr: 953-55.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JSS, RDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Hermes - OAB:16727-0 

MT

 Intimação da advogada peticionante, Dra. Daniella Maia Dutra, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80413 Nr: 39-10.2020.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SANCHES MERCANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 12 de maio de 

2020, às 14h00min.

Justifico a data, em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo, bem 

como em razão desta Magistrada estar respondendo simultaneamente pela 

2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80413 Nr: 39-10.2020.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SANCHES MERCANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 12 de maio de 

2020, às 14:00.

Justifico a data, em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo, bem 

como em razão desta Magistrada estar respondendo simultaneamente pela 

2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT.
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Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58932 Nr: 188-45.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 23 de junho de 

2020, às 13:00.

Justifico a data, em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo, bem 

como em razão desta Magistrada estar respondendo simultaneamente pela 

2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50885 Nr: 418-29.2012.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12.214-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.Em vista 

disso, CONDENO o requerente ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. 

Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça.Revogo a liminar concedida às fls. 

55/57.Certificado o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido, 

arquive-se.Sentença não sujeita ao reexame necessário (EREsp 

1.735.097-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por unanimidade, 

j. em 08.10.2019).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpram-se as 

demais disposições da CNGC.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64976 Nr: 1088-91.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde - MT, CESUL- CERAMICA SUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOFAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FARELADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN MIGUEL - OAB:53828, 

EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a parte requerente foi devidamente intimada, por meio 

de seu advogado constituído e quedou-se inerte (ref.40), PROCEDA-SE à 

devolução da presente missiva ao Juízo deprecante com as cautelas e 

homenagens de estilo.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58932 Nr: 188-45.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de concessão de benefício previdenciário 

aposentadoria rural por idade c/c pedido de tutela antecipada, proposta 

por Nena Vogado Sanches em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Recebida a inicial, fora indeferida a liminar pleiteada (ref. 8).

A parte requerida apresentou contestação às ref. 16.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ref. 26).

O feito foi saneado à ref. 46, e ao mesmo tempo, designou-se audiência 

de instrução e julgamento.

A parte requerida apresentou proposta de acordo à ref. 54.

Ato contínuo, a parte autora manifestou-se concordando com a referida 

proposta ofertada (ref. 68).

É o relatório necessário. Decido.

Primeiramente, CANCELO a audiência anteriormente designada (ref.65).

Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo para a solução do 

litígio, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo, com resolução de 

mérito.

 Deixo de condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, tendo 

em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que se aplica ao caso por 

força da Lei 9.289/96.

 Honorários advocatícios na forma pactuada.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60074 Nr: 616-27.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELOA CRISTINA ROCHINSKI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONE FERREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de execução de alimentos em que se pretende o 

pagamento de pensão alimentícia, ajuizada sob o rito do art. 528, CPC, por 

Heloa Cristina Rochinski Ferreira, representada por sua genitora Patricia 

Rochinki em face de Marcone Ferreira Sobrino.A inicial foi recebida a ref. 

04.Conforme certidão de ref. 17, não foi possível efetuar a citação da 

parte executada.A exequente requereu a citação por edital (ref. 

18).Mesmo devidamente citado por edital, o executado deixou transcorrer 

o prazo sem comprovar o pagamento ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, conforme se vê a ref. 26.Instada a se manifestar, a parte 

executada requereu a juntada de cálculo atualizado, bem como a 

expedição de ordem de prisão em face ao executado e a apreensão da 

Carteira Nacional de Habilitação (ref.30).O Ministério Público se manifestou 

pelo indeferimento dos pedidos da exequente, bem como pugnou pela 

tentativa de intimação de Marcos Ferreira Sobrinho no endereço 

apresentado (ref. 37).Houve decisão deferindo o pedido ministerial (ref. 

41).Conforme se vê na certidão de ref. 50, não foi possível localizar a 

parte executada. A parte exequente foi devidamente intimada, para se 
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manifestar, no entanto, manteve-se inerte, conforme certidão de ref. 54.É 

o relatório.Pois bem.Conforme verifica-se nos autos, o executado foi 

citado por edital, e deixou o prazo transcorrer sem manifestação.Diante 

disso, ante a inteligência do artigo 72, inciso II, do CPC, nomeio como 

curadora especial do executado, a advogada Nínive Ziliene Pereira 

Carneiro, OAB/MT 18815A, que deverá ser intimada da nomeação e 

apresentar, nos termos da decisão da decisão inicial, contestação por 

negativa geral, no prazo de 15 (quinze) dias.Uma vez aceita a nomeação, 

proceda-se à habilitação da advogada nos autos.Após, intime-se a parte 

autora, por meio de seu procurador constituído, para requerer o que 

melhor lhe aprouver, no prazo de 15 (quinze) dias.Empós, abra-se vistas 

ao Ministério Público.Cumpra-se. Diligências necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60321 Nr: 710-72.2016.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em ação previdenciária que julgou 

procedente o pedido de aposentadoria rural por idade à parte autora, 

conforme sentença de ref. 68.

A parte exequente apresentou o cálculo à ref. 81.

A parte executada, devidamente citada, nos termos do art. 910 do CPC, 

concordou com cálculo apresentado pela parte exequente, conforme 

manifestação de ref. 91.

É o breve relato. Fundamento e decido.

 Primeiramente, justifico a quebra da ordem cronológica quanto ao 

julgamento do presente feito, uma vez se tratar de processo com 

preferência legal (idoso), nos termos do art. 12, § 2º, inciso VII, do Novo 

Código de Processo Civil.

Considerando que o executado concordou com os cálculos apresentados 

à ref. 81, HOMOLOGO-O para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO procedente o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Preclusas as vias recursais, expeça-se o competente RPV/Precatório, 

conforme planilha de cálculo atrelada à ref. 81.

Após, expeçam-se os respectivos alvarás de levantamento, observando 

os poderes constantes da procuração outorgada ao advogado.

Intime-se pessoalmente a autora do alvará expedido ou após a 

comprovação do pagamento do respectivo alvará e em nada mais sendo 

requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se.

Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-80.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA TERESINHA FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENARA RODRIGUES NOGUEIRA OAB - MT27480-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DOS SANTOS DE MEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000169-80.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:ENEIDA 

TERESINHA FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LENARA RODRIGUES NOGUEIRA POLO PASSIVO: 

ANTONIO DOS SANTOS DE MEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 08/05/2020 Hora: 12:30 , no 

endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Campinápolis

Diretoria

Portaria

P O R T A R I A N.º 13/2020 DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CARLOS EDUARDO DE MORAES E 

SILVA, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE 

CAMPINÁPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

CONSIDERANDO o dispositivo nos artigos 82 e 86, ambos da Lei 4.964/85 

(Código de Organização Judiciária do Estado – COJE), Artigo 13 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de 

Mato Grosso – Foro Extrajudicial e art. 17 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso – CNGC.

 RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a realização Correição Ordinária nos Foros 

Extrajudiciais da Comarca de Campinápolis-MT. Os trabalhos correcionais 

serão realizados nos Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e 

Documentos e Cartório de Paz, Registro Civil, Tabelionato de Notas, 

Pessoas Jurídicas e Protesto.

 Art. 2º - Os trabalhos terão início no dia 31 de março de 2020, as 08:00hs 

(MT), no Cartório de Tabelionato de Notas, Pessoas Jurídicas e Protesto, e 

ás 13:00hs (MT) no Cartório Registro de Imóveis, Títulos e Documentos;

Art.3° - Durante os serviços correcionais, não ocorrerá qualquer tipo de 

interrupção do expediente das serventias. Deverão ser examinados livros, 

papéis, atos e tudo mais que se relacionarem com o expediente.

 Art.4° - Convidar o representante do Ministério Público, advogados e 

membros da comunidade para, querendo, acompanharem o trabalho 

correicional, oportunidade em que quaisquer pessoas poderão apresentar, 

por escrito, reclamações e/ou sugestões relacionadas aos serviços 

extrajudiciais.

Art. 5° - Nomear a Assessora de Gabinete, Lucilene Freire de Souza 

Macedo Samudio, para secretariar os trabalhos correcionais a serem 

realizados nos Cartórios Extrajudiciais.

Art. 6º - Encaminhe-se cópia da presente ao Conselho da Magistratura e a 

Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

afixando-se no lugar de costume, dando ciência aos interessados.

P. R. Cumpra-se, encaminhando cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça, à 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e fixe-se cópia 

no átrio do Fórum.

Campinápolis, 17 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000527-49.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

J. K. C. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLYNE KELLE SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT26355/O (ADVOGADO(A))

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. J. P. C. (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 1000527-49.2019.8.11.0110. 

Vistos. Trata-se de Ação de Reconhecimento e dissolução de União 

Estável C/C Alimentose Guarda Unilateral, proposta por Pietro Hermínio 

Soares Pereira, menor imúbere, representado por sua genitora Jeniffer 

Kelly Cardoso Soares, em face de Cícero Junior Pereira Conceição, 

devidamente qualificados nos autos. A inicial veio instruída com 
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documentos de Id. 21880562, 21880576, 21880583, 21881191, 21881207, 

21881199. A parte autora informou a desistência da ação em Id. 

27678655. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Analisando 

com acuidade os autos, verifico ter a parte autora informado a desistência 

da ação (Id.27678655), demonstrando não ter mais interesse no 

andamento desta ação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil, por desistência da parte. Sem custas e honorário 

advocatícios à vista da isenção determinada em Id. 22015295. Após, o 

trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Campinápolis/ MT, 18 de fevereiro de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000527-49.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

J. K. C. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLYNE KELLE SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT26355/O (ADVOGADO(A))

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. J. P. C. (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar o advogado da 

parte autora para, considerando a informação de ID 27678655 noticiando 

que as partes reataram o relacionamento matrimonial, informar o endereço 

em que o casal está residindo (Campinápolis ou Campo Novo do Parecis), 

para a devida intimação do requerido quanto à sentença. CAMPINÁPOLIS, 

16 de março de 2020. PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: 

Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 

78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000744-92.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

RODRIGUES FERREIRA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA CORREIA CACAO OAB - MT21369/O-O (ADVOGADO(A))

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora 

para juntar aos autos a Certidão de Nascimento de João Miguel Pereira 

Tavares, nos termos da manifestação ministerial de ID 30406120. 

CAMPINÁPOLIS, 17 de março de 2020. PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor União, 

CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000729-26.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

considerando que a parte requerida já apresentou Contestação, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

requerente para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO de ID 28682513. CAMPINÁPOLIS, 17 de março de 2020. 

PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, 

s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 

34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000710-20.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JACY PENHOA SIPTE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000710-20.2019.8.11.0110. 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio 

Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. 

Intime-se a parte requerente para impugnar a contestação apresentada no 

Id. 29773566, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, volvam-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário . 

Campinápolis/MT, 09 de março de 2020. Carlos Eduardo De Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000728-41.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

considerando que a parte requerida já apresentou Contestação, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

requerente para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO de ID 28808080. CAMPINÁPOLIS, 17 de março de 2020. 

PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, 

s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 

34371729

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000180-79.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LOPES VIDROS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIR PINTO DA SILVA OAB - RS31475 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 
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da CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de 

imprensa, à intimação da parte autora para: 1- Efetuar o pagamento da 

Guia de Recolhimento/Depósito/Custas, em 05 (cinco) dias a partir da 

presente intimação; 2- Efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, quantia esta que deverá ser recolhida através de guia 

disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, 

apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, 

em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação. Informo desde já, que o 

valor a ser recolhido é para cumprimento de 01 (uma) diligência no Distrito 

de SÃO JOSÉ DO COUTO, região de São José. CAMPINÁPOLIS, 17 de 

março de 2020. PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio 

José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - 

TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000230-08.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO SAAD OAB - SP24956 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNILOG TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

LINDOMAR JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de 

imprensa, à intimação da parte autora para: 1- Efetuar o pagamento da 

Guia de Recolhimento/Depósito/Custas, em 05 (cinco) dias a partir da 

presente intimação; 2- Efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, quantia esta que deverá ser recolhida através de guia 

disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, 

apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, 

em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação. Informo desde já, que o 

valor a ser recolhido é para cumprimento de 02 (duas) diligências na 

região do CENTRO. CAMPINÁPOLIS, 17 de março de 2020. PAULO 

EDUARDO MATTOS DINIZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA 

DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, s/n, 

Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 

34371729

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000269-05.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MISAEL LUIZ INACIO OAB - MT12227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e 

art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de: designar Audiência de Conciliação para o dia 22 de maio de 

2020, às 12:30 horas (Horário de Cuiabá-MT). Campinápolis-MT, 17 de 

março de 2020. PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000371-61.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO WARATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, considerando a minuta de acordo (ID 29079055) e o 

cumprimento do acordo (ID 30010991) juntados aos autos pela parte 

requerida, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a 

parte requerente para ratificar o acordo entabulado e requerer o que 

entender de direito. CAMPINÁPOLIS, 17 de março de 2020. PAULO 

EDUARDO MATTOS DINIZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA 

DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, s/n, 

Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 

34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000424-42.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE WAU UTOMOTSITSAPRI TSEREDZATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA Autos: 1000424-42.2019.811.0110 Vistos. 

Considerando que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente 

reduzido a termo e sem aparente vício, homologo o acordo celebrado entre 

as partes (Id 24915668), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em 

consequência, extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento 

no art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Honorários 

advocatícios na forma estipulada. P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis, 14 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34328 Nr: 241-30.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARAISA FRANCO FERREIRA, STELLA MARA FRANCO 

FERRREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO que para expedir requisição de pequeno valor (RPV) 

para quitação do débito em execução é necessário atualizar o débito, e 

CONSIDERANDO que o Conselho da Magistratura por meio do Provimento 

06/2020 - CM, alterou o procedimento para realização dos calculos como 

se nota na folha anexa, deste modo IMPULSIONO os autos a contadoria 

judicial para realizar atualização do débito em execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 32125 Nr: 1868-40.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA PIRES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Ante o exposto, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 
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conheço dos presentes embargos e nego provimento, mantenho incólume 

a  s e n t e n ç a  r e t r o  p r o l a t a d a . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Campinápolis/MT, 09 de março de 2020.Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 31368 Nr: 1133-07.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGIDIO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 Vistos.

Atento à previsão do art. 485, §4º do CPC, determino a intimação do 

executado para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca do 

pedido de desistência de fl.180.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Campinápolis/MT, 11 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 37754 Nr: 285-78.2017.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA REWAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONY RICARDOTIEM - OAB:27235MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:4215

 Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

 Mantenha-se os autos na secretaria do juízo até a manifestação da parte 

requerida, conforme determinação de fl.111.

Após, certifique-se e volvam-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 16 de março de 2020.

 Carlos Eduardo De Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 38974 Nr: 1108-52.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIA PEPITSI TSIHORIRÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590, 

JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Considerando a expedição do alvará de fl.78, cumpra-se integralmente a 

sentença de fls.75/76, certificando o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 16 de março de 2020.

 Carlos Eduardo De Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24994 Nr: 13-31.2010.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. E. L. MATTOS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COGEPLAN- CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO RAFAEL ZILIO 

RENOFIO - OAB:225.281

 CONSIDERANDO que houve a devolução da carta precatória 

encaminhada para a Comarca de Barra do Garças-MT, conforme fls. 

159/176, IMPULSIONO os autos para intimar a parte exequente, para 

manifestar requerendo o que entender de Direito, no prazo de 150 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30287 Nr: 40-09.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BC DO BRASIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM 

LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO que houve alteração no teto das Requisiçoes de 

Pequeno Valor (RPV) no âmbito da administração municipal de 

Campinápolis, conforme Lei Municipal nº 1.231/2019, e CONSIDERANDO 

que o valor cobrado a titulo de honorários sucumbenciais conforme 

calculo homologado (fl.136/138), supera por si só o referido teto, 

IMPULSIONO os autos ao setor de expedição com a finalidade de expedir e 

cadastrar no sistema próprio do TJMT o Precatório para cobrança dos 

honorários executados no presente encarte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30053 Nr: 989-67.2012.811.0110

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, EDSON 

INACIO TOMÉ, JOSÉ LUIZ SANTOS, WILSON FERNANDES NAZÁRIO, 

SYDCON - TECNOLOGIA DE SISITEMAS DE INFORMÁTICA E 

CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELI BRITZIUS - 

OAB:19138, Ricardo Turbino Neves - OAB:12454, RILIS 

EVANGELISTA DE OLIVEIRA - OAB:12346/MT

 CONSIDERANDO que a carta precatória encaminhada para a Comarca de 

Cuiabá, foi devolvida sem o devido cumprimento conforme fl.392v;

CONSIDERANDO que as cartas de citação encaminhadas para citação dos 

requeridos residentes nesta urbe, retornaram sem que houvesse êxito,

 CONSIDERANDO que há pedido por parte de um dos requeridos, acostado 

nas fls. 377/378 dos autos, sendo que há a necessidade de manifestação 

do Ministério Público;

 IMPULSIONO os autos para:

 1- Protocolar via PJE a carta precatória expedida à fl. 384v, 

imediatamente, ante o equivoco relatado à fl. 392v;

2-Expedição de mandado para citação dos requeridos residentes nesta 

urbe, devendo, desde já, verificar o endereço indicado na carta de fl. 381, 

expedindo carta precatória para a Comarca de Lucas do Rio Verde;

3-Remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para manifestação, 

sobre o teor da petição de fls. 377/378.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 32197 Nr: 1938-57.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Ante o exposto, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

conheço dos presentes embargos e nego provimento, mantenho incólume 

a  s e n t e n ç a  r e t r o  p r o l a t a d a . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Campinápolis/MT, 09 de março de 2020.Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 37792 Nr: 318-68.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Código: 37792

Vistos.

Intime-se a parte REQUERIDA para, em 05 dias, juntar aos autos 

procuração que outorgue poderes para transigir ao seu advogado, sob 

pena de não conhecimento do acordo.

Intime-se.

Campinápolis/MT, 03 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 32168 Nr: 1908-22.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 [.......] Ante o exposto, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, conheço dos presentes embargos e nego provimento, mantenho 

incólume a sentença retro prolatada.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Campinápolis/MT, 09 de março de 2020.Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 32185 Nr: 1926-43.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO REGIO GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Ante o exposto, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

conheço dos presentes embargos e nego provimento, mantenho incólume 

a  s e n t e n ç a  r e t r o  p r o l a t a d a . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Campinápolis/MT, 09 de março de 2020.Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 32093 Nr: 1837-20.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROBERTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Ante o exposto, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

conheço dos presentes embargos e nego provimento, mantenho incólume 

a  s e n t e n ç a  r e t r o  p r o l a t a d a . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Campinápolis/MT, 09 de março de 2020.Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 32140 Nr: 1883-09.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDA BARROS DE SOUSA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Ante o exposto, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

conheço dos presentes embargos e nego provimento, mantenho incólume 

a  s e n t e n ç a  r e t r o  p r o l a t a d a . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Campinápolis/MT, 09 de março de 2020.Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 32170 Nr: 1910-89.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELITON FIRMINIO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Ante o exposto, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

conheço dos presentes embargos e nego provimento, mantenho incólume 

a sentença retro prolatada.ATENTE-SE à Gestora da Vara, com relação ao 

item 2.3.8 da CNGC/MT, no tocante a quantidade de página por volume dos 

autos.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Campinápolis/MT, 09 de março 

de 2020.Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 32193 Nr: 1934-20.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE ARAÚJO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Ante o exposto, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

conheço dos presentes embargos e nego provimento, mantenho incólume 

a  s e n t e n ç a  r e t r o  p r o l a t a d a . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Campinápolis/MT, 09 de março de 2020.Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42012 Nr: 624-03.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANA RE' AOMODZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação Declaratória de Anulabiliadade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano moral, proposta por 

Claudiana Reaomodze, em face do Banco Itaú BMG, todos qualificados 

nos autos.

A parte autora foi regularmente intimada às fls. 48 e 51, para se 

manifestar em relação à certidão de fl.47.

Entrementes, decorridos os prazos das intimações, a parte autora não 

promoveu o regular andamento do feito, sendo caso, portanto, de 

adotar-se a providência prevista no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que o 

autor não promoveu os atos e as diligências que lhe competiam, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Campinápolis-MT, 11 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 33774 Nr: 1164-90.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILTON RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTINIANO GOMES FERREIRA 

NETO - OAB:32931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

Considerando a manifestação de fl.96/97, intime-se o executado para, 

querendo, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do Código de 

Processo Civil.

Após o prazo legal, certifique-se e volvam os autos conclusos para 

deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Campinápolis/MT, 11 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 38770 Nr: 965-63.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIO TEMRITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590, 

JHONY RICARDOTIEM - OAB:27235MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Código: 38770

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por FELICIO TEMRITE, em 

face do Banco Bradesco S/A, todos qualificados nos autos.

Às fls.103/105, a parte executada informa o total cumprimento da 

obrigação.

A parte autora à fl.107/109 informa concordar com os valores depositados 

e pugna pela expedição do alvará judicial eletrônico.

É o relato do essencial.

 Fundamento e decido.

A parte requerida às fls. 103/105 informa nos termos do artigo 924, inciso 

II do Código de Processo Civil, o total cumprimento da obrigação e a parte 

requerente concorda com o valor às fls.107/109.

Ante o exposto, JULGO extinta a presente ação de cobrança, com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida à fl. 

107-v.

Custas e honorários advocatícios, pela parte executada se houver.

 Intime-se a parte autora pessoalmente da decisão.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Campinápolis/MT, 11 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 38827 Nr: 1013-22.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA PE’EIWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590, 

JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

À fl. 131 foi expedido alvará eletrônico referente ao cumprimento da 

obrigação (fl.113-v).

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado alvará expedido à fl. 131.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA À EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida se houver.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Campinápolis/MT, 16 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 38921 Nr: 1065-18.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA RO’OPADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONY RICARDOTIEM - OAB:27235MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Código: 38921

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposto por JACINTA RO’OPADA, em 

face do Banco Bradesco S.A. todos devidamente qualificados nos autos.
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Manuseando os autos, verifica-se que a parte Requerida juntou 

comprovante de depósito judicial de fls. 94/95-v, referente à condenação.

Em fls. 100/101, a parte Requerente manifesta discordando em relação 

aos valores depositados, e requerendo que seja feita a expedição de 

alvará dos valores que já se encontram depositados.

 Desta forma, considerando o pedido de fls. 100/101, EXPEÇA-SE alvará 

dos devidos valores que encontram-se depositados na conta única.

INTIME-SE a parte Requerida, para em 15 (quinze) dias manifestar acerca 

dos valores impugnados pela parte Requerente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 16 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 38984 Nr: 1118-96.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDA RETSIPINI PARI’OWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590, 

JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Código 38984

Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

À fl. 96 foi expedido alvará eletrônico referente ao cumprimento da 

obrigação (fls.75/77).

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado alvará expedido à fl. 96.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA À EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida se houver.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Campinápolis/MT, 16 de março de 2020.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41920 Nr: 538-32.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE TSERENHETOWE TSAHORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A

 Código: 41920

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Campinápolis/MT, 16 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 37757 Nr: 288-33.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA REWAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:27235/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Considerando a expedição do alvará de fl.135, cumpra-se integralmente a 

sentença de fls.132/133, certificando o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 16 de março de 2020.

 Carlos Eduardo De Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 37762 Nr: 293-55.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA REWAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590, 

JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Considerando a expedição do alvará de fl.113, cumpra-se integralmente a 

sentença de fls.110/111, certificando o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 16 de março de 2020.

 Carlos Eduardo De Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 37869 Nr: 381-93.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONY RICARDOTIEM - OAB:27235MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelize Severo Freire - 

OAB:56362 OAB/RS, EDUARDO DI GIGLIO MELO - OAB:56625A-RS, 

RODRIGO SCOPEL - OAB:40004

 Código: 37869

Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

 Mantenha-se os autos na secretaria do juízo até a manifestação da parte 

requerida, conforme determinação de fl.126.

Após, certifique-se e volvam-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 16 de março de 2020.

 Carlos Eduardo De Moraes e Silva

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 38569 Nr: 831-36.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO WARUTAWARI XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONY RICARDOTIEM - OAB:27235MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Considerando a expedição do alvará de fl.75, cumpra-se integralmente a 

sentença de fl.73, certificando o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 16 de março de 2020.

 Carlos Eduardo De Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41919 Nr: 537-47.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS TSERERU WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SCOPEL - 

OAB:40004

 Código: 41919

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Campinápolis/MT, 16 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42044 Nr: 656-08.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO TSI EIWA ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONY RICARDOTIEM - OAB:27235MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069-MG

 Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Considerando a expedição do alvará de fl.111, cumpra-se integralmente a 

sentença de fls.108/109, certificando o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 16 de março de 2020.

 Carlos Eduardo De Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42681 Nr: 996-49.2018.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DADO, LFAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 Código: 42681

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Campinápolis/MT, 16 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43184 Nr: 1209-55.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590, 

LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277, 

WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO & LOBO ADVOGADOS - 

OAB:OAB/PR2049

 Código: 43184

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Campinápolis/MT, 16 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41932 Nr: 549-61.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO PERÃHORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONY RICARDOTIEM - OAB:27235MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Considerando a expedição do alvará de fl.143, cumpra-se integralmente a 

sentença de fls.140/141, certificando o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 17 de março de 2020.

 Carlos Eduardo De Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva
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 Cod. Proc.: 41951 Nr: 568-67.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS TSERERU WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Código: 41951

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Campinápolis/MT, 03 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4694 Nr: 554-06.2006.811.0110

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. S. PRESTADORA DE SERVIÇOS BRAÇAIS 

LTDA, VANDOIR RODRIGUES, NILTON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB SC 8927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos do artigo 203, §4º do CPC/15, bem como a CNGC, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte exequente Banco do Brasil, para 

comprovar o recolhimento das custas judicias para distribuição da Carta 

Precatória expedida para a intimação dos executados.

Nada mais.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 34024 Nr: 92-34.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GENTIL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:/MT 13.431

 Vistos.

O Exequente informou que a empresa Executada não pagou o valor da 

condenação (fls.123/128) e requereu o cumprimento da sentença 

(fls.134/135).

Com essas considerações, DEFIRO o pedido do Exequente.

INTIME-SE a parte Executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de o montante da condenação ser 

acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) [art. 523, caput 

e § 1º, CPC].

Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) incidirá 

sobre o restante [art. 523, § 2º, CPC].

Não efetuado o pagamento no prazo previsto, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação, acrescido da multa respectiva, seguindo-se os atos 

de expropriação [art. 523, § 3º, CPC].

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, CIENTIFIQUE a 

parte Executada que terá o prazo de quinze (15) dias, independentemente 

de penhora ou nova intimação, para, querendo, apresentar impugnação 

[art. 525 e seguintes, CPC].

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Campinápolis/MT, 13 de março de 2020.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100047 Nr: 3334-57.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJALDS, MDFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes para se manifestarem 

quanto ao esclarecimento prestado pelo perito (ref. 61).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51519 Nr: 898-09.2009.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO RODRIGUES LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL NORTE TRANSPORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:MT 13619 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Affonso Diel - 

OAB:19.144

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de sucessão empresarial, e 

DETERMINO a inclusão no polo passivo a empresa VERDE TRANSPORTES, 

CNPJ: 01.751.730/0001-97, tornando-se responsável solidária, devendo, 

por conseguinte, ser retificada a capa dos autos.2. Quanto ao novo 

cálculo apresentado à fl. 219 em razão ao lapso temporal transcorrido, 

entendo por bem remeter os autos ao contador judicial para atualizar o 

valor do débito devido, levando em consideração o pagamento já realizado 

nos autos (fls. 181/183).3. Após, intime-se a sucessora empresarial, na 

forma do artigo 513, § 2º do CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor acima indicado no, sob pena do acréscimo de multa, no 

percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios no importe 

de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, § 1ºdo CPC.4. Fica a 

parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo de 15 (quinze) 

dias, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, a sua impugnação, conforme estatui artigo 525 e § 1º 

do CPC.5. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão judicial e 

transcorrido o prazo do artigo 523, a parte Exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do artigo 

517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, § 3º, do 

CPC.6. Proceda-se às atualizações cadastrais pertinentes.5. Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54613 Nr: 73-60.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO FIORESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Moreira, MARCIA MARIA DIAS 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 
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OAB:11701/MT, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILI BERWIG - 

OAB:7160-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007/CGJMT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte executada, 

para providenciar o preparo de carta precatória a ser encaminhada à 

Comarca de Sinop-MT, conforme solicitado na petição de fls. 60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54791 Nr: 250-24.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA MICHELE ARTMANN 

GUERRA - OAB:MT/13697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007/CGJMT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a exequente para manifestar-se 

acerca do pagamento realizado pela parte executada, devendo requerer o 

que de direito e informar os dados bancários para fins de levantamento de 

valor, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80774 Nr: 1120-69.2012.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FAGUNDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, bem como os 

advogados das partes, acerca do local, data e horário agendado para a 

reavaliação do requerente, para possibilitar o cumprimento do item 1 do 

despacho de fls. 134, sendo Avenida das Itaúbas, 1879, Jardim Paraíso, 

Sinop/MT, Clínica SOT, dia 15/04/2020, às 08:00hs, perito nomeado Dr. 

Luis Antonio Zanoteli Zanella.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000146-34.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN RUBIN OAB - MT10803/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR KURTEN (IMPETRADO)

ALINE MASS SERAFIM (IMPETRADO)

ELI LOURDES FREGONESE RIZZI (IMPETRADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000146-34.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA Preventivo com pedido de liminar 

impetrado por FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP em face de 

ALINE MASS SERAFIM HOFFMANN, ELI LOURDES FREGONESE RIZZI e 

ALTAMIR KURTEN, onde alega em síntese, ser entidade filantrópica, 

mantedora do Hospital Santo Antônio majoritariamente comprometida com o 

atendimento mediante Sistema Único de Saúde. Aduz que no ano de 2012 

celebrou contrato com o Governo do Estado de Mato Grosso para 

gerenciar e operacionalizar os serviços de saúde dentro do Hospital 

Regional de Sinop, contudo o Estado acumulou débitos exorbitantes junto à 

Impetrante, razão pela qual ingressou com diversos processos de 

cobrança em trâmite na Comarca de Sinop, em desfavor do Estado. Aduz 

que foi publicado no dia 05.03.2020 Chamamento Público para 

credenciamento visando à contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços assistenciais de baixa e média complexidade de 

forma a complementar ao Sistema Único de Saúde regulado por este 

Município, cujo Edital encontra-se entabulado inexigibilidade de licitação n° 

002/2020 - Edital de Chamamento Público n° 001/2020, com data para 

abertura dos envelopes para credenciamento designada para o dia 30 de 

março de 2020. Assevera a impossibilidade de apresentar os documentos 

constantes no item 4, sub-item 4.3.2 “Regularidade Fiscal e Trabalhista”, 

pois face aos processos em trâmite, está impedida de emitir as certidões 

de regularidade fiscal e trabalhista devido à ausência de recolhimento de 

impostos no período, decorrentes da ausência de repasses pelo Estado 

de Mato Grosso. Assim, a parte impetrante pugna em sede de liminar para 

ordenar à autoridade coatora que assegure sua participação no Edital de 

Chamamento Público n° 001/2020/ Inexigibilidade de Licitação n 002/2020, 

garantindo até a definitiva decisão do presente mandamus, seu direito 

líquido e certo. Juntou documentos à inicial. DECIDO. É certo que o 

mandado de segurança é instrumento processual que se destina a tutela 

preventiva ou restauradora de direito líquido e certo que não é amparado 

por “habeas corpus” ou “habeas data”, na esteira do que prescreve o 

artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal. Com efeito, direito líquido e 

certo consiste em condição para impetração do mandado de segurança, 

ou seja, requisito de admissibilidade da ação, assim como corresponde à 

aferição de mérito da demanda posteriormente às informações da 

autoridade coatora. Acerca do tema ensina Lúcia Valle Figueiredo (In 

Mandado de segurança. Ed. Malheiros. São Paulo, 1996, p. 25.): “Direito 

líquido e certo, suficiente para possibilitar o writ, é o que não se submete a 

controvérsias factuais. Da mesma forma no que diz respeito ao mandado 

de segurança individual. Em outro falar: o direito deve ser certo quanto 

aos fatos, muito embora possa haver – e efetivamente haja – controvérsia 

de direito. Portanto, se incertos os fatos, não se ensejará a via angusta do 

mandado de segurança, neste particular.” Significa que é fundamental o 

mandado de segurança conter de plano todo o arsenal de convencimento 

apto para conduzir à conclusão da existência inequívoca do fato 

questionado, vale dizer, sem exigir produção de provas do evento em 

debate. Consigna-se que cabe a impetrante demonstrar a existência de 

direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1º da Lei nº 12.016/09, 

bem como concorrer os requisitos legais insertos no art. 7º da referida lei, 

quais sejam, a relevância do fundamento invocado e o risco do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao 

final da demanda. O referido remédio constitucional pode ser repressivo 

ou preventivo, o primeiro se utiliza quando já tiver se perpetrado a 

ilegalidade ou o abuso de poder, e o segundo se utiliza quando está em 

vias de surgir a situação fática que possibilitaria a prática do ato coator, 

existindo, portanto, apenas o justo receio de que tal ato venha a ser 

praticado pela autoridade impetrada, violando direito líquido e certo. No 

caso vertente, a Impetrante pretende a sua habilitação no Edital de 

Chamamento Público m° 001/2020, no entanto, possui débitos fiscais e 

trabalhistas oriundos da ausência de repasses do Estado de Mato Grosso 

decorrente da celebração do Contrato nº 069/2018/SES/MT, 

impossibilitando, assim, sua participação no Chamamento Público m° 

001/2020 para credenciamento. Em proêmio, necessário esclarecer que a 

modalidade de credenciamento é sistema por meio do qual a Administração 

Pública convoca todos os interessados em prestar serviços ou fornecer 

bens, para que, preenchendo os requisitos necessários, credenciem-se 

junto ao órgão ou entidade para executar o objeto quando convocados. 

Essa sistemática pressupõe a pluralidade de interessados e a 

indeterminação do número exato de prestadores suficientes para a 

adequada prestação do serviço e adequado atendimento do interesse 

público, de forma que quanto mais particulares tiverem interesse na 

execução do objeto, melhor será atendido o interesse público. Feitas tais 

considerações, e observando a demanda posta, há razão a Impetrante. 

Explico. O edital de Chamamento Público n° 001/2020/ Inexigibilidade de 

Licitação n° 002/2020 para contratação de prestadores de serviços de 

saúde ao SUS-MT, traz como exigência no item 4, sub-item 4.3.2 

“Regularidade Fiscal e Trabalhista”, a prova de regularidade fiscal e 

trabalhista da empresa como interesse no credenciamento. Vejamos: 

“4.3.2 Habilitação Fiscal: a) Prova de Regularidade para com a Fazenda 

Federal e a Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal da jurisdição fiscal 

do estabelecimento licitante; b) Prova de Regularidade com o Fundo de 
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Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; c) Prova de Regularidade com o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; d) Prova de Inexistência de 

Débitos Trabalhistas – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).” 

Dada essa circunstância, em razão da Impetrante possuir inscrição em 

dívida ativa na Receita Federal do Brasil por débitos no recolhimento de 

impostos e encargos trabalhistas referentes ao período da gestão do 

Hospital Regional de Sinop, decorrentes da ausência de repasses pelo 

Estado de Mato Grosso, resta impossibilitada sua participação no referido 

certame. Destarte, é de conhecimento deste juízo o atraso nos repasses 

de valores pelo Estado de Mato Grosso à Fundação de Saúde Comunitária, 

o que originou vários processos que tramitam na Comarca de Sinop-MT. 

Importante consignar que a Unidade de Saúde que está vinculada ao 

sistema único de saúde tem como fonte financeira o próprio Estado 

através dos repasses. No que envolve a Impetrante, verifica-se que não 

houve os repasses em sua totalidade por parte do Estado, o que gerou 

inadimplência pela Impetrante perante seus fornecedores e prestadores 

de serviços, originando vários processos de cobranças, o que implica no 

impedimento de obtenção de certidões negativas. No presente caso, 

verifica-se que uma das exigências para a participação do certame é a 

apresentação de certidões negativa fiscal e trabalhista, sendo que no 

presente momento a Impetrante está impedida de apresentar tais 

documentos decorrentes da inadimplência ou repasses parciais ocorridos 

por parte do Estado. A exigência da apresentação da referida 

documentação é de suma importância e se faz necessário, no entanto não 

há como exigir da Impetrante os documentos quanto à regularidade fiscal e 

trabalhista, uma vez que a impossibilidade de apresentação originou ante 

ao descumprimento do Contrato n° 069/2018/SES/MT – Inexigibilidade n° 

009/2018 – Processo Administrativo n° 286638/2018, por parte do Estado 

de Mato Grosso assinado em 28.08.2018. Cumpre mencionar que a 

ausência total ou parcial dos repasses por parte do Estado de Mato 

Grosso na forma ajustada através do Contrato n° 069/2018/SES/MT, 

ocasionou diversos débitos, o que faz com que a Impetrante esteja 

impedida de participar em processos licitatórios/credenciamentos, face a 

dificuldade de apresentação de certidão negativa fiscal e trabalhista. Ante 

o exposto, presentes na espécie os requisitos legais para concessão do 

pedido, DEFIRO a liminar pretendida para o fim de determinar que a 

Impetrante participe do certame constante no Edital de Chamamento 

Público n° 001/2020/ Inexigibilidade de Licitação n 002/2020, 

dispensando-a apenas da exigência de apresentação dos “Documentos 

Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista”, caso os débitos dessa 

natureza tenham sido contraídos após a data de 28.08.2018 (data da 

assinatura do Contrato n° 069/2018/SES/MT). 2. Notifique-se as 

autoridades coatoras, enviando-lhes a segunda via apresentada com as 

cópias dos documentos a fim de, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem 

informações (art. 7, I, da Lei nº 12.016/09). 3. Cientifique-se a 

Procuradoria Geral do Município, por meio de seu procurador ou assessor 

jurídico, sobre os termos do presente mandamus, a teor do artigo 7º, II, da 

Lei n. 12.016/09. 4. Abra-se vista ao Ministério Público, para parecer em 

10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/09). 5. Por fim, voltem conclusos. 

6. Diligências necessárias. Cláudia, 17 de março de 2020. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000113-44.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIRAS SANTO ANGELO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000113-44.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

RECEBO a inicial. 2. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta pela 

MADEIREIRA SANTO ÂNGELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando em síntese, que em 

13.01.2010, a equipe de fiscalização da SEMA-Sinop, juntamente com os 

agentes do INDEA e Polícia Militar promoveram fiscalização de rotina na 

empresa, solicitando CC SEMA, licença de operação e saldo atualizado do 

empreendimento para conferência com o estoque físico. Assevera que em 

15.01.2020 os fiscais terminaram o levantamento dos produtos florestais, 

ocasião que fora encontrado madeiras com corte proibido, saldo sem 

correspondência física e madeiras sem correspondência do sistema, 

promovendo por consequência a apreensão de 730,2064 m² de madeiras 

em toros e 185,0886 m³ de madeiras serradas, conforme auto de 

apreensão n° 20035003, auto de depósito n° 20036003, Termo de 

Embargos n° 20034007 e multa no valor de R$ 931.005,75 (novecentos e 

trinta e um mil e cinco reais e setenta e cinco centavos). Aduz que ante 

aos fatos, o órgão fiscalizador promoveu o embargo do empreendimento 

suspendendo o SISFLORA. Afirma que em 14.02.2020 realizou audiência 

junto a Promotoria de Justiça de Cláudia-MT, onde firmou acordo a fim de 

que disponibilizará a madeira de corte proibido serrada a este Município, 

no entanto, a madeireira encontra-se embargada para o efetivo exercício 

das atividades. Assim, pugna pela concessão de liminar em tutela de 

urgência para suspender o termo de embargo, liberando os sistemas para 

emissão nos SISFLORA. Juntou documentos. É, em síntese, o relatório. 

DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela, hoje prevista no artigo 303 

do Código de Processo Civil, é uma espécie de tutela de urgência, 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do 

processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que 

pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: “fumus 

boni iuris”, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o 

“periculum in mora”, materializado no risco de dano ao direito da parte 

(natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). 

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela, verifico que estão presentes os pressupostos 

acima citados. A parte autora comprovou nos autos Auto de Apreensão n° 

20035003, Auto de Depósito n° 20036003 e Termo de Embargo nº 

20034007, uma vez que a SEMA constatou que a empresa possuía 

produto florestal no pátio sem origem legal, bem como possuía crédito de 

madeira no SISFLORA sem correspondência no pátio. Diante dos fatos 

supra mencionados, não é possível concluir, sem necessária dilação 

probatória, qual parcela de saldo do SISFLORA não está eivada de 

irregularidade. O perigo do dano irreparável está caracterizado no fato de 

que se a autora está impedida de realizar suas atividades. Assim, as 

irregularidades do saldo atual não podem, em princípio, impedir 

eternamente a continuidade das atividades da empresa para futuras 

transações legais que não estejam relacionadas ao saldo virtual e de pátio 

fiscalizado pela SEMA. Isso porque a autora não foi autuada por falta de 

Licença de Operação, documento este, que inclusive está acostado nos 

autos com validade até 23.04.2020 ou por inexistência de outros 

documentos essenciais ao exercício de sua atividade, mas sim por 

irregularidade no produto florestal, questão que pode ser solucionada de 

outra forma, sem a adoção de medida tão drástica como a suspensão total 

da madeireira, sem prazo para encerramento. Cumpre mencionar que a 

sanção aplicada à empresa requerente encontra -se prevista na Lei nº 

9.605/1998, especialmente em seu art. 72, incisos VII e IX, que prevê 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente. Em análise ao Terno de Embargo 

colacionado nos autos, verifico que o fato da manutenção em depósito a 

comercialização sem a prévia autorização do órgão competente não tem o 

condão, aparentemente, de tornar ilícitas todas as atividades realizadas 

pela Requerente. Outrossim, importante consignar que neste momento, 

não há como mensurar os danos causados ao meio ambiente ou qualquer 

anotação quanto à existência de infrações anteriores. Sobre o tema, é o 

entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. DESMATAMENTO ILEGAL. CASTANHEIRA (BERTHOLLETIA 

EXCELSA). TRANSPORTE E COMÉRCIO IRREGULAR DE MADEIRA. 

ESTADO DE DIREITO AMBIENTAL. INFRAÇÃO. INTERDIÇÃO/EMBARGO E 

SUSPENSÃO ADMINISTRATIVOS, PREVENTIVOS OU SUMÁRIOS, 

PARCIAIS OU TOTAIS, DE OBRA, EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE. 

LACRE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ART. 72, INCISOS VII E IX, DA 

LEI 9.605/1998. ART. 45 DA LEI 9.784/1999. ART. 70 DA LEI 12.651/2012. 

LISTA NACIONAL OFICIAL DE ESPÉCIES DA FLORA AMEAÇADAS DE 
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EXTINÇÃO (PORTARIA 443/2014 DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE). 

LAVANDERIAS FLORESTAIS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se, na 

origem, de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, ajuizado em 

2004 por empresa madeireira - antes já autuada administrativamente por 

doze vezes, a maioria por depósito e comercialização ilícitos de 

"castanheira" (Bertholletia excelsa) - contra ato do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-Ibama em Marabá 

(PA). A impetrante requereu ordem de levantamento imediato do embargo 

administrativo da atividade e do lacre por 90 dias do seu estabelecimento 

comercial, bem como a anulação do auto de infração e multa por estoque 

de madeira ilegal. A medida liminar pleiteada foi parcialmente deferida pelo 

juiz federal, determinando a suspensão dos efeitos do "Termo de 

Embargo/Interdição", providência posteriormente confirmada por sentença. 

2. Ao julgar a Apelação do Ibama, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

concluiu que "a irregularidade da manutenção em depósito de uma espécie 

de madeira não afeta toda a atividade da empresa e deveria haver 

tão-somente apreensão e imposição de penalidade administrativa 

pecuniária. A medida prevista no artigo 72, VII e IX da Lei 9.605/98 deve 

ser aplicada em situações em que há ilicitude de toda atividade da 

empresa" (grifo acrescentado). TESE JURÍDICA DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO 3. Ao interpretar o art. 72 da Lei 9.605/1998, o Tribunal de 

origem adota a seguinte tese jurídica: o "embargo de obra ou atividade" 

(inciso VII) e a "suspensão parcial ou total de atividades" (inciso IX), 

previstos expressamente na lei, somente incidem quando ocorrer "ilicitude 

de toda atividade da empresa". (REsp 1668652/PA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 08/02/2019). 

Nesse sentido, entendo que o embargo/interdição da madeireira 

requerente configura medida excepcional, cuja punição atinge a geração 

de empregos e negócios neste município de Cláudia-MT. Outrossim, a 

Requerente firmou acordo conforme se verifica através do Termo de 

Reunião juntado nos autos, o qual se dispôs a serrar as madeiras para 

destinação nas especificações necessárias a este Município ou a outra 

entidade. Neste cenário, em juízo de cognição sumária e não exauriente, a 

probabilidade do direito restou satisfatoriamente demonstrada, porquanto 

os elementos dos autos, a priori, não indicam o exercício de atividades 

danosas ao meio ambiente a ponto de interditar todas as atividades 

empresariais da Requerente, inclusive pelo bloqueio no sistema de 

controle florestal SISFLORA. Nestes termos, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada, determinando a SUSPENSÃO o Termo de Embargo nº 

20034007 lavrado pela SEMA, com a baixa de eventuais bloqueios nos 

sistemas de controle dos produtos florestais, tipo SISFLORA, até ulterior 

deliberação deste Juízo. 3. Oficie-se a SEMA da presente decisão. 4. 

Deixo de designar audiência de conciliação tendo em vista o Ofício Circular 

nº 003/GPG/PGE/2016, subscrito pelo Procurador-Geral do Estado de Mato 

Grosso, requereu, fundamentadamente, a dispensa da solenidade. 

Ademais disso, tratando-se de processo que cuida de direito indisponível, 

aplica-se o artigo 334, § 4º, II, do CPC, sendo inviável a auto composição. 

5. Cite-se a autarquia requerida, na pessoa de seu representante legal, 

para apresentação de resposta no prazo de trinta dias (CPC/2015, art. 335 

c/c 183). 6. Havendo na contestação fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo, intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 350 c/c art. 186, ambos do NCPC). 7. Vencido o 

prazo para contestação e impugnação, voltem conclusos. 8. Diligências 

necessárias. Cláudia, 17 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010118-84.2012.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS TAYNAN ALVES NOVAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000087-85.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

GERCI VALTRICK - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEIÇÃO DOS ANJOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000141-80.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUIZ DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 55/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51721 Nr: 1101-68.2009.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE RISSI MIOTO - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ANTUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILI BERWIG - OAB:7160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 55/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca da devolução da Carta Precatória de 

fls.95, sem cumprimento, requerendo o que de direito, sob pena de 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97635 Nr: 2122-98.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iteo Romoaldo Artman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: XÊNIA MICHELE ARTMANN 

GUERRA - OAB:MT/13697

 Autos Virtuais (Id. 97635)

Termo Circunstanciado

Vistos.

1. Primeiramente, com relação à suposta autora dos fatos ITEO 

ROMOALDO ARTMAN, passo à análise de prescrição.

 A infratora do fato praticou, em tese, no dia 11 de novembro de 2015, 

crime ambiental, previsto no artigo 50 e 60 da Lei n. 9.605/98, cuja pena 

máxima é igual a 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Infere-se que até a presente data a denúncia não foi recebida em seu 

desfavor.

 Nesse sentido, o art. 109, incisos IV e V do Código Penal, prevê para 
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esse tipo de infração a prescrição da pretensão punitiva em 04 (quatro) 

anos e 03 (três) anos.

Considerando-se que entre o dia da consumação do crime (art. 111, inciso 

I do Código Penal) e a presente data decorreram mais de 03 e 04 anos, 

aliando-se ao fato de inexistir nos autos qualquer causa interruptiva do 

lapso prescricional (art. 117 do Código Penal), forçoso é reconhecer a 

extinção da punibilidade do agente, pelo advento da prescrição da 

pretensão punitiva em abstrato (art. 107, inciso IV, do Código Penal).

Ante o exposto, com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. art. 109, 

incisos IV e V, ambos do Código Penal, julgo extinta a punibilidade de ITEO 

ROMOALDO ARTMAN em relação ao fato apurado nos autos.

Considerando o princípio da economia processual e a ausência de 

interesse recursal do(s) autor(es) dos fatos acerca da sentença de 

extinção da punibilidade do(s) mesmo(s), desnecessária intimação 

pessoal do(s) mesmo(s). Assim, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença supra para o Ministério Público.

No mais, observe-se o teor do Enunciado 105, in verbis – “É dispensável a 

intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que extinguem sua 

punibilidade”. (Aprovado no XXIV Encontro – Florianópolis/SC).

Oportunamente arquivem-se.

Ao Distribuidor para as anotações necessárias.

 2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100571 Nr: 172-20.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANO VENÂNCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. HOMOLOGO a desistência da oitiva das testemunhas EDILSOM 

MAURO FERREIRA e RAFAEL LOPES MARQUES. 2. Declaro encerrada a 

instrução processual. 3. Abra-se vista à defesa para apresentação de 

alegações finais no prazo legal. 4. Após, conclusos para sentença. Saem 

os presentes intimados.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000727-89.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE SOUZA MEIRELLES (REQUERENTE)

YARA HUNGRIA DE SOUZA MEIRELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DOUGLAS CARMONA OAB - MT751-O (ADVOGADO(A))

CASSIO MUHL OAB - MT25518/O (ADVOGADO(A))

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473-A (ADVOGADO(A))

GERSON MARTINS BANDEIRA GOMES OAB - GO50898 (ADVOGADO(A))

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRÇO RIBEIRO DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Processo: 1000727-89.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: JOAO CARLOS DE SOUZA MEIRELLES, YARA HUNGRIA 

DE SOUZA MEIRELLES REQUERIDO: CIRÇO RIBEIRO DA ROCHA Vistos... 

Já cumprida a finalidade da Carta, esta deve ser devolvida. Não obstante o 

pleito da parte-autora, deve-se ter em mente a natureza de uma Carta 

Precatória, devendo o Juízo Deprecante indicar os próximos passos, o 

que não foi feito. Assim, indefere-se o pleito da parte-autora. Por isso, 

DEVOLVER ao Deprecante. Intimar. Cumprir.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000001-81.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAR FERIGOLLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FRANCISCO DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Processo: 1000001-81.2020.8.11.0099. 

REQUERENTE: DILMAR FERIGOLLO REQUERIDO: GILMAR FRANCISCO DE 

MATOS Vistos... Considerando o requerimento feito pela parte-autora, à 

SECRETARIA para: 1. DEVOLVER a precatória para a Comarca de origem, 

consignando as nossas homenagens. Cumprir.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000147-25.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME VERISSIMO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARAPEBA ELIAS OAB - MT20995/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTEMIO RICHTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Analisando a Inicial e os documentos que a acompanham, 

constatou-se irregularidade que deve ser sanada. Verifica-se que a 

parte-autora não requereu a justiça gratuita, tampouco recolheu as custas 

judiciais. Portanto, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a 

parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. JUNTAR o comprovante de 

pagamento da guia de recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária; 

Frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 321, p. único, 

do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certificar e 

conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000731-29.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

ANA LUIZA VAZ RAMOS OAB - MT25849/O (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU Certidão Certifico que não foi possível realizar a citação e 

intimação do requerido SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS em tempo hábil para a audiência. COTRIGUAÇU, 17 de março de 

2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 

59, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 TELEFONE: 

(66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000053-77.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ANSELMO SILVA FAYAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ANSELMO SILVA FAYAL OAB - RO7097 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. F. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 
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CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor 

referente a diligência de Oficial de Justiça para o município de Juruena, 

comprovando nos autos. COTRIGUAÇU, 17 de março de 2020. CARLOS 

ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória 

Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000071-98.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. F. (AUTOR(A))

C. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. D. F. F. (REU)

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição denominada “Ação de 

alimentos, com pedido tutela de urgência (alimentos provisórios)” ajuizada 

pelo C. S. F., representado por sua genitora Cristina Alves dos Santos, 

contra Roberto Gomes de Farias Filho, devidamente qualificados nos 

autos. Apontou-se que a representante da menor teve um relacionamento 

com o requerido e da relação nasceu a menor. Narrou-se que o requerido 

não vem cumprindo regularmente o seu dever de prestar alimentos à filha. 

Por isso é que se requer a fixação de alimentos provisórios no valor de 

1/3 do salário mínimo vigente. Foram juntados documentos. É, ao que 

parece, o necessário a ser destacado. II FUNDAMENTO Verificando-se 

aparentemente atendidos os conteúdos dos arts. 319 e 320, ambos do 

CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a 

Inicial. Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com não é 

imune a discussões no bojo do processo. Pois bem. Requereu-se a 

concessão de “tutela provisória”, exatamente a fixação de “alimentos 

provisórios”. Para a concessão da medida pleiteada, devem estar 

presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, 

quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Entende-se 

como fumus boni iuris, um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato 

existe. Por outro lado, o periculum in mora é conceituado a partir das 

consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando 

por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo e satisfatório do 

quanto pedido. Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in 

mora é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em 

caráter antecipado. Partindo destas premissas, quanto à “probabilidade do 

direito”, o que se tem é dois filhos pedindo alimentos para o pai. Embora 

salte aos olhos o dever de prestação, importante apontar os fundamentos 

normativos. Da Constituição Federal vêm: Art. 227. É dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. [...] Art. 229. Os pais têm o 

dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm 

o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 

Já no Código Civil, há, dentre outros: Art. 1.696. O direito à prestação de 

alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os 

ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em 

falta de outros. Aplicando-se o ECA em situações de risco, verificam-se 

mais alguns dispositivos específicos, como: Art. 4º É dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. Art. 33, §4o Salvo expressa e fundamentada determinação 

em contrário, da autoridade judiciária competente, ou quando a medida for 

aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança 

ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas 

pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de 

regulamentação específica, a pedido do interessado ou do Ministério 

Público. Nota-se que até mesmo em situação de deferimento da guarda a 

terceiros não se afasta do genitor o dever de prestar alimentos. Portanto, 

ao pleitear a “fixação de alimentos”, o que deve ser apontado é: há 

pressuposto fático-normativo indicado de que os alimentos, ao final do 

processo, deverão ser prestados aos menores pelo requerido? A 

resposta, quanto a isso, é afirmativa, pois os menores, no presente caso, 

tem o direito de receber os alimentos do requerido. No que se refere ao 

perigo de não se ter tal provimento provisório (o “periculum in mora”), a 

resposta é a mesma, já que os alimentos, por óbvio, são imprescindíveis à 

saúde e à vida dos menores. Quanto ao binômio 

“necessidade-possibilidade”, entende-se razoável fixar a obrigação 

alimentar em valor correspondente à 1/3 do salário mínimo vigente. III 

DISPOSITIVO Por isso, FIXAM-SE os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 1/3 

(um terço) do salário mínimo (R$348,00 na data de hoje). No mais, 

considerando a questão da pandemia de coronavírus, a indicar que não se 

faça audiência, deixa-se de designá-la, sem prejuízo de, posteriormente, 

assim ser feito. IV DELIBERAÇÕES FINAIS No mais, à SECRETARIA para: 

1. INTIMAR a parte-requerente da presente decisão; 2. CITAR a 

parte-requerida, por meio de CARTA PRECATÓRIA, para conhecimento do 

processo, bem como INTIMÁ-LA para pagar os alimentos provisórios 

fixados (1/3 do salário mínimo vigente), os quais deverão ser pagos até o 

dia 10 de cada mês, a contar da presente intimação, bem como para 

oferecer resposta (inclusive contestação), atentando-se ao previsto no 

art. 344 do CPC; 3. Após prazo, à parte-autora para manifestação 

(impugnação ou especificação de provas; 4. Após, ao Ministério Público; 

5. Após, conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000115-20.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. S. F. (AUTOR(A))

P. H. D. S. F. (AUTOR(A))

M. A. D. S. (AUTOR(A))

G. D. S. F. (AUTOR(A))

A. D. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. F. D. A. (REU)

 

Vistos... Analisando a Inicial e os documentos que a acompanham, 

constataram-se irregularidades que devem ser sanadas. Verifica-se que o 

autor menciona que da relação com o requerido nasceram os filhos 

menores, sendo eles A. da S. F., G. da S. F., M. E. da S. F. e P. H. da S. F., 

porém, nos pedidos requer que seja concedida a guarda provisória do 

infante A. A. D. C., que não foi mencionado nos fatos como filho. 

Ressalta-se, que a petição inicial é considerada inepta quando dos fatos 

não decorrer logicamente a conclusão, nos termos do artigo 330, §1º, 

inciso III, do CPC. Além disso, os menores devem estar no polo ativo do 

processo. Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a 

parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. CORRIGIR o pedido feito de 

quem se pretende ter a guarda; 2. Além disso, inserir os menores no polo 

ativo do processo, constando a mãe como representante; Por fim, frisa-se 

a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certificar e conclusos. Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000117-87.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. S. (AUTOR(A))

B. K. D. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. (REU)

 

Vistos... Analisando a Inicial e os documentos que a acompanham, 

constataram-se irregularidades que devem ser sanadas. Verifica-se que o 

autor menciona que da relação com o requerido adveio a menor B. K. da S. 

R., porém, nos pedidos requer que seja concedida a guarda provisória do 

infante A. A. D. C., que não foi mencionado nos fatos como filho. Assim, 
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nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a parte-autora, por meio de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

devendo: 1. CORRIGIR o pedido feito de quem se pretende ter a guarda. 

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certificar e conclusos. 

I n t i m a r .  C u m p r i r .  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Despacho Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000260-13.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GELMINA LUIZA LORENZATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

RODRIGUES CORRESPONDENTE FISCAL E ADMINISTRATIVO LTDA 

(REQUERIDO)

NIPOFLEX - CRÉDITO FÁCIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Ante a certidão negativa exarada pelo Oficial de Justiça, à 

SECRETARIA para: 1. VISTAS à parte-autora, para que apresente o 

endereço atualizado da requerida Nipoflex – Crédito Fácil ou requeira o 

que entender de direito (pesquisa de endereço através de Sistemas 

disponíveis ao Judiciário, por exemplo); a. Havendo decurso de prazo sem 

respostas, INTIMAR pessoalmente a requerente para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sublinhando que o silêncio importará 

em extinção do feito (art. 485, §1º, do CPC); 2. Havendo indicação de 

endereço pela parte-autora, CITAR a requerida “NIPOFLEX – CRÉDITO 

FÁCIL”, seja por MANDADO ou PRECATÓRIA, isto para que fique 

formalmente ciente do processo, bem como para que apresente resposta 

(inclusive contestação), no prazo de 15 (quinze) dias, atentando-se ao 

previsto no art. 344 do CPC. Deve, no momento da contestação, a 

parte-requerida informar o interesse ou não em audiência de conciliação; 

a. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, 

fatos ou argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para impugnação no 

prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende 

produzir/requerer o que entender de direito; 3. Na hipótese de a 

parte-autora deixar o prazo decorrer sem apresentar manifestação 

(depois de intimada pessoalmente) ou solicitando pesquisa de endereço 

através dos Sistemas disponíveis ao Judiciário, conclusos. Intimar. 

Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000260-13.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GELMINA LUIZA LORENZATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

RODRIGUES CORRESPONDENTE FISCAL E ADMINISTRATIVO LTDA 

(REQUERIDO)

NIPOFLEX - CRÉDITO FÁCIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos... Ante a certidão negativa exarada pelo Oficial de Justiça, à 

SECRETARIA para: 1. VISTAS à parte-autora, para que apresente o 

endereço atualizado da requerida Nipoflex – Crédito Fácil ou requeira o 

que entender de direito (pesquisa de endereço através de Sistemas 

disponíveis ao Judiciário, por exemplo); a. Havendo decurso de prazo sem 

respostas, INTIMAR pessoalmente a requerente para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sublinhando que o silêncio importará 

em extinção do feito (art. 485, §1º, do CPC); 2. Havendo indicação de 

endereço pela parte-autora, CITAR a requerida “NIPOFLEX – CRÉDITO 

FÁCIL”, seja por MANDADO ou PRECATÓRIA, isto para que fique 

formalmente ciente do processo, bem como para que apresente resposta 

(inclusive contestação), no prazo de 15 (quinze) dias, atentando-se ao 

previsto no art. 344 do CPC. Deve, no momento da contestação, a 

parte-requerida informar o interesse ou não em audiência de conciliação; 

a. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, 

fatos ou argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para impugnação no 

prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende 

produzir/requerer o que entender de direito; 3. Na hipótese de a 

parte-autora deixar o prazo decorrer sem apresentar manifestação 

(depois de intimada pessoalmente) ou solicitando pesquisa de endereço 

através dos Sistemas disponíveis ao Judiciário, conclusos. Intimar. 

Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000133-41.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE PAIVA BATISTA (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE DIAS BATISTA (REQUERENTES)

JAQUELINE DIAS BATISTA (REQUERENTES)

LUCAS DIAS BATISTA (REQUERENTES)

TIAGO DIAS BATISTA (REQUERENTES)

 

Vistos... Trata-se de requerimento visando à homologação de acordo 

extrajudicial realizado entre Regiane Dias Batista, Jaqueline Dias Batista, 

Lucas Dias Batista e Tiago Dias Batista, tendo como objeto alimentos e 

gastos extraordinários referentes ao idoso Arnaldo Paiva Batista. Com a 

Inicial, documentos. POIS BEM. Verificando-se aparentemente atendido os 

conteúdos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o caso de 

indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial. Processe-se em 

SEGREDO DE JUSTIÇA, conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Tendo em vista que o Ministério Público já se 

manifestou, conforme estipula o art. 178, II do Código de Processo Civil, 

passam-se às questões de mérito. Depreende-se da Inicial que as partes 

filhos do idoso, nascido em 19/12/1959, conforme documentos anexos. 

Por Instrumento de Transação Extrajudicial, resultante de conciliação 

promovida pela Promotoria de Justiça de Cotriguaçu, as partes fizeram 

acordo acerca, dos alimentos e gastos extraordinários. Apontando ao art. 

515, III, do CPC, afirmou-se que o acordo realizado no Ministério Público 

ganha o caráter de título executivo extrajudicial, entretanto, considerando 

os interessem em jogo, deve ser submetido ao crivo do Judiciário. Por isso 

é que se requer a homologação do acordo. É, ao que parece, o 

necessário a ser destacado. II FUNDAMENTAÇÃO I.1 DA PRESTAÇÃO DE 

ALIMENTOS AO IDOSO Assim estão dispostos os arts. 11 e 12, ambos do 

Estatuto do Idoso: Art. 11. Os alimentos serão prestados ao idoso na 

forma da lei civil. Art. 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo o 

idoso optar entre os prestadores. Neste contexto, o art. 1.696 do Código 

Civil estabelece que: Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é 

recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, 

recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. 

Do apontado, observa-se o dever da família quanto à efetivação do direito 

à alimentação do idoso. O dever arrolado é decorrente não apenas da 

própria literalidade da Constituição Federal (art. 227 da CF), mas também 

de todo o contorno de solidariedade que deve permear a vida em família, 

especialmente em favor dos mais necessitados (crianças, adolescentes, 

idosos, portadores de necessidades especiais, etc.). Assim, ficou 

pactuado que os filhos dividirão entre si: 1. Pagarão as despesas 

extraordinárias do genitor idoso acordante, quais sejam, 

médico-hospitalares, exames laboratoriais e farmacêuticos, se não 

fornecidos os serviços a tempo pelo poder público. 2. Dividirão entre si o 

valor gasto com o transporte do idoso ou realizarão rodízio. A dívida a que 

se obrigam os acordantes REGIANE DIAS BATISTA, JAQUELINE DIAS 

BATISTA, LUCAS DIAS BATISTA E TIAGO DIAS BATISTA, conforme itens 

do acordo, é considerada solidária. Conclui-se, neste ponto, que possui 

direito à alimentação a pessoa idosa. II.2 DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO A par das conhecidas atribuições, o Ministério Pública, quando o 

assunto é pessoa idosa, ganha ainda mais importância. Sobre isso, é o 

que dispõe o art. 13 do Estatuto do Idoso: Art. 13. As transações relativas 
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a alimentos poderão ser celebradas perante o Promotor de Justiça ou 

Defensor Público, que as referendará, e passarão a ter efeito de título 

executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil. E é o que se 

observa no presente caso. Houve a formulação de acordo entre os já 

citados, concluindo eles pela regulação específica sobre o direito à 

alimentação à pessoa idosa. Sendo assim, perfeitamente legitimada e 

justificada a atuação do Ministério Público. II.3 DO ACORDO REALIZADO 

Em relação ao que consta no acordo, não se verificam condições 

absurdas (a ponto de se prever o inadimplemento), mas especialmente 

não se observa desprezo ao conjunto de direitos da pessoa idosa. Por 

conta disso, a homologação é consequência natural e correta. III 

DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado e 

referendado pelo Ministério Público, que passa a ser parte integrante 

desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por 

consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Por fim, em razão da 

natureza da causa de pedir e da assistência por parte do Ministério 

Público, DEFERE-SE o benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual ficam 

isentas as partes do pagamento das custas. IV DELIBERAÇÕES FINAIS No 

mais, à SECRETARIA para: 1. CIENTIFICAR o Ministério Público; 2. 

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR. Publicar. Intimar. 

Cumprir. Serve o presente como MANDADO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000147-25.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME VERISSIMO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARAPEBA ELIAS OAB - MT20995/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTEMIO RICHTER (REQUERIDO)

 

Vistos... Analisando a Inicial e os documentos que a acompanham, 

constatou-se irregularidade que deve ser sanada. Verifica-se que a 

parte-autora não requereu a justiça gratuita, tampouco recolheu as custas 

judiciais. Portanto, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a 

parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. JUNTAR o comprovante de 

pagamento da guia de recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária; 

Frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 321, p. único, 

do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certificar e 

conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35214 Nr: 125-96.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROHDEN INDÚSTRIA LÍGNEA LTDA, 

APOLINÁRIO STÜHLER, CLOTILDE ROHDEN STUHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-exequente via DJe, 

para ciência da decisão, bem como para manifestação e requerimentos, 

isso no prazo de 10 (dez) dias;2.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 22 de outubro de 2019.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000053-77.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ANSELMO SILVA FAYAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ANSELMO SILVA FAYAL OAB - RO7097 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. F. P. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000053-77.2020.8.11.0099. 

REQUERENTE: HUMBERTO ANSELMO SILVA FAYAL REQUERIDO: N. F. P. 

Vistos... RECEBE-SE a precatória, por verificar que está devidamente 

instruída. Por isso, deve-se proceder ao CUMPRIMENTO conforme o 

deprecado. Desta forma à SECRETARIA para: 1. CITAR e INTIMAR a 

parte-executada para efetuar o pagamento do débito em 03 (três) dias 

úteis ou no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor Embargos à Execução, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, observando-se o 

disposto no art. 827, § 1º § 2º do NCPC. Honorários fixados em 10% salvo 

embargos. Caso haja pagamento integral da dívida no prazo de três dias, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do NCPC); 2. 

Não efetuado o pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, PROCEDA-SE 

de imediato à penhora de bens e a sua avaliação; Após, observadas as 

formalidades legais, DEVOLVER à Comarca de origem. Intimar. Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000354-58.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA APARECIDA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI de tal (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição ajuizada por 

Elen Laiane Viotto Pinheiro, requerendo a abertura de inventário em 

relação aos bens deixados por Alcirlei Gomes de Lelis, falecido em 

09.08.2018. Houve emenda à Inicial. Na decisão de recebimento, 

nomeou-se a requerente como inventariante, expedindo-se o devido 

Termo de Compromisso. Consta certidão de decurso de prazo sem a 

apresentação das primeiras declarações. Posteriormente, a parte-autora 

peticionou informando o desinteresse no prosseguimento da demanda, 

requerendo a homologação da desistência e extinção do processo. Estas 

eram as informações existentes, estando o processo concluso. II 

FUNDAMENTAÇÃO Diante do requerimento formulado, a extinção do 

processo é medida que se impõe. Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, 

do CPC, pela não resolução do mérito quando o Magistrado homologar a 

desistência da ação, hipótese que se coaduna ao caso em tela. III 

DISPOSITIVO Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos 

efeitos. CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, conforme disposição do artigo 90 do CPC. 

Todavia, DEFERIDA a “gratuidade da justiça”, fica suspensa a exigibilidade 

(art. 98, §3º, do CPC). IV DISPOSIÇÕES FINAIS Publicar. Intimar. Cumprir. 

Transitada em julgado, ARQUIVAR. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000619-60.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CIRCO RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOBER CESAR DALMOLIN - COMERCIO - ME (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU 

Av. Angelin Saia, 59, Tel: 66 3555-1873/1586, Jardim Vitória Régia, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA 

PROCESSO n. 1000619-60.2019.8.11.0099 Valor da causa: R$ 23.500,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: CIRCO RIBEIRO DA ROCHA Endereço: sitio vida boa, mt 170, 

km 9, sn, gleba purunga, JURUENA - MT - CEP: 78340-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JOBER CESAR DALMOLIN - COMERCIO - ME Endereço: 

av. 24 de setembro, sn, centro, JURUENA - MT - CEP: 78340-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Cotriguaçu Conciliação Data: 29/05/2020 Hora: 

13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. COTRIGUAÇU, 17 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000366-73.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO OAB - GO0019964A 

(ADVOGADO(A))

CRISTINA VIANA DE SIQUEIRA MELAZZO OAB - GO18154 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - 690.343.541-72 

(PROCURADOR)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

BacenJud

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 60671 Nr: 1015-55.2019.811.0034

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 Vistos

Trata-se de PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS, em favor da ofendida, 

devidamente qualificada nos autos.

Colhe-se dos autos que, desde a concessão das medidas protetivas de 

urgência até a presente data, não houve comunicação de fato novo que 

exija providências deste juízo, seja para complementar, revogar ou 

extinguir a tutela de urgência anteriormente deferida.

Todavia, denota-se que a vítima, regularmente intimada, manifestou que 

não tem interesse na manutenção/prorrogação das medidas protetivas de 

urgência.

Assim sendo, considerando o lapso temporal decorrido, bem como, o teor 

da retro certidão, informando que a ofendida deseja retirar as medidas 

protetivas, traduzem a desnecessidade de manutenção das r. medidas, 

REVOGO a as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da 

ofendida.

TRASLADE-SE CÓPIA da decisão de concessão de medidas protetivas de 

urgência, e desta, para o respectivo inquérito policial, ação penal, ou ação 

cível.

 Remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2628 Nr: 5-26.1989.811.0034

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO FURTADO DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luiz Bernardinelli - 

OAB:10.668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cerifico e dou fé que, conforme determinada o Artigo 1.691, XI da CNGC, 

e artigo 7º do Provimento 12/2017-CGJ/MT, INTIMO a parte REQUERENTE, 

através de seus advogados, Dr.: Anderson Luiz Bernardinelli - 

OAB:10.668, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das 

custas judiciais remanescentes no valor total de R$ 220,15 (duzentos e 

vinte reais e quinze centavos), sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT 

para fins de protesto, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. FICA, AINDA, CIENTE de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link ‘EMISSÃO DE GUIAS ON 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 800 de 975



LINE – Emitir Guias – custas finais/remanescentes”, preencher os dados 

do processo e valores de custas e taxas, e gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da 

Comarca de Dom Aquino – MT, ou entrar em contato pelo telefone (66) 

3451-1224 (Central de Arrecadação e Arquivamento).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2629 Nr: 2-71.1989.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESP. WILSON FURTADO DE MENDONCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz de Direito Diretor do Forum da Comarca de 

Dom Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luiz Bernardinelli - 

OAB:10.668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cerifico e dou fé que, conforme determinada o Artigo 1.691, XI da CNGC, 

e artigo 7º do Provimento 12/2017-CGJ/MT, INTIMO a parte REQUERENTE, 

através de seu advogado, Dr.: Anderson Luiz Bernardinelli - OAB:10.668, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas 

judiciais remanescentes no valor total de R$ 311,21 (trezentos e onze 

reais e vinte e um centavos), sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT 

para fins de protesto, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. FICA, AINDA, CIENTE de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link ‘EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE – Emitir Guias – custas finais/remanescentes”, preencher os dados 

do processo e valores de custas e taxas, e gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da 

Comarca de Dom Aquino – MT, ou entrar em contato pelo telefone (66) 

3451-1224 (Central de Arrecadação e Arquivamento).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2630 Nr: 6-69.1993.811.0034

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Wilson Furtado de Mendonça rep/ por 

Roberto Furtado de Mendonça, Juiz de Direito Diretor do Forum da 

Comarca de Dom Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admilto Cesar da Silva - OAB:, 

Anderson Luiz Bernardinelli - OAB:10.668, Tatiana Valeska de 

Assis Dantas - OAB:19268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cerifico e dou fé que, conforme determinada o Artigo 1.691, XI da CNGC, 

e artigo 7º do Provimento 12/2017-CGJ/MT, INTIMO a parte REQUERENTE, 

através de seus advogados, Dr.: Anderson Luiz Bernardinelli - 

OAB:10.668, Dr. Ademilton Cesar da Silva OAB MT 21.759/A e Drª Tatiana 

Valeska de Assis Dantas OAB MT 19.268, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento das custas judiciais remanescentes no valor 

total de R$ 222,88 (duzentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), 

sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DCA/TJMT para fins de protesto, sem prejuízo 

das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. FICA, AINDA, CIENTE de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link ‘EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – Emitir Guias – custas 

finais/remanescentes”, preencher os dados do processo e valores de 

custas e taxas, e gerar guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da Comarca de Dom Aquino 

– MT, ou entrar em contato pelo telefone (66) 3451-1224 (Central de 

Arrecadação e Arquivamento).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12817 Nr: 491-39.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12466/AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - Procurador Federal do INSS - OAB:

 Código nº. 12817.

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por RITA FERREIRA DA 

SILVA, em desfavor de INSS, todos já qualificados nos autos.

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, julgo extinta a presente execução na forma do art. 924, inciso II, do 

NCPC.

 Expeça-se o respectivo alvará.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 P.R.I.C.

Dom Aquino/MT, 29 de Outubro de 2019.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30106 Nr: 784-09.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marciano Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12466/AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Viegas Renaux de 

Andrade - Procurador Federal do Inss - OAB:

 Código nº. 30106.

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por JOSÉ MARCIANO 

LOPES, em desfavor de INSS, todos já qualificados nos autos.

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, julgo extinta a presente execução na forma do art. 924, inciso II, do 

NCPC.

 Expeçam-se os respectivos alvarás.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 P.R.I.C.

Dom Aquino, 16 de Janeiro de 2020.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37253 Nr: 233-87.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marise Soares Guimarães de 

Souza - OAB:7846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIETE DE SOUZA BARROS - 

OAB:23997/O, Girlene Luzia Durado Garcia - OAB:23995/0

 Código nº. 37253.

Vistos e etc.

Trata-se da ação de execução de alimentos, proposta João Paulo Santos 

de Melo em face de Silvonei de Melo, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Em Ref. 183 em audiência de conciliação as partes compuseram acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado a ref. 183, faz-se 

mister a homologação.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 
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entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Sem custas, em virtude das partes serem beneficiadas pelo Beneficio 

Justiça Gratuita.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Sem prejuízos, oficie-se o departamento de recursos humanos da 

empresa BOM JESUS TRANSPORTES (endereço em ref. 183), para 

proceda-se com o desconto diretamente da folha de pagamento dos 

valores parcelados no referido acordo, conforme disposto no artigo 529, § 

3° do CPC, repassando os valores descontados para a Conta do 

Requerente, qual seja: Agência: 0802, Conta Poupança: 50304-5, Banco 

Sicredi.

Expeça-se o competente alvará de soltura em favor do Requerido.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, nos 

termos do art.1.000, § único, CPC. Após o transito em julgado, em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Por fim, fixo o valor de 2 (duas) URH´s em favor da Dra. Marise Soares 

Guimarães de Souza – OAB/MT. Expeça-se a competente certidão.

 Serve a presente a decisão como carta precatória, mandado e alvará de 

soltura no que couber.

 Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-25.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

GOMERCINA RODRIGUES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DECISÃO Processo: 

1000602-25.2019.8.11.0034. REQUERENTE: GOMERCINA RODRIGUES DE 

MORAIS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos e etc. Considerando que o 

recurso inominado de ID. 29100480 juntado no dia 11/02/2020, foi 

apresentado intempestivamente, deixo de recebê-lo. No mais, cumpram-se 

as determinações da retro sentença. Por fim, certificado o transito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os presentes com as 

cautelas de estilo. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-63.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SANTOS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000313-63.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A, para manifestar sobre o teor 

da petição de id. n. 30285847 e documento(s) de id. n. 30285848, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. DOM 

AQUINO, 17 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN 

ALMEIDA TORRES 17/03/2020 18:46:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-46.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DOS SANTOS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000232-46.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/O, para manifestar 

sobre o teor da petição e documento(s) de id. n. 30078421, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. DOM AQUINO, 17 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 

17/03/2020 18:57:44

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000359-98.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE MOURA HORTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE MOURA HORTA OAB - MT9811/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000359-98.2019.8.11.0093. EXEQUENTE: 

MARCOS DE MOURA HORTA EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Citada, a Fazenda Pública Estadual 

não opôs embargos. Em razão disso, determino a EXPEDIÇÃO da 

requisição de pequeno valor em favor da parte exequente, observando-se 

o artigo 100 da Constituição Federal. Após, ENCAMINHE-SE à Procuradoria 

Geral do Estado para pagamento. Efetivado o pagamento, venham-me os 

autos conclusos para sentença. Caso o pagamento não seja efetivado no 

prazo legal (Lei 10.259/01, art. 17), INTIME-SE a parte exequente. 

Cumpra-se. Feliz Natal/MT, 17 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000139-03.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMAR LUIZ POLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jorge Ono (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000139-03.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

ZILMAR LUIZ POLI RÉU: JORGE ONO VISTOS. Diante da manifestação de 

id. 23950485 e 24728776, CUMPRA-SE integralmente a decisão de id. 

22949051. Cumpra-se, o necessário. Feliz Natal/MT, 17 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000221-34.2019.8.11.0093
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Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OVIDIO SCHEUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA VOGADO SCHEUER (REQUERIDO)

DIRCE BEATRIZ SCHEUER (REQUERIDO)

Estado Mato Grosso (REQUERIDO)

VANDERLEI LUIZ SCHEUER (REQUERIDO)

NILSE MARLI SCHEUER CANDIDO (REQUERIDO)

HONEIDE CLÁUDIR SCHEUER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000221-34.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

LUIZ OVIDIO SCHEUER REQUERIDO: ESTADO MATO GROSSO, KATIA 

REGINA VOGADO SCHEUER, DIRCE BEATRIZ SCHEUER, NILSE MARLI 

SCHEUER CANDIDO, HONEIDE CLÁUDIR SCHEUER, VANDERLEI LUIZ 

SCHEUER VISTOS. Compulsando os autos verifico que a parte requerente 

foi intimada por meio de seu procurador constituído para promover o 

regular prosseguimento do feito (id. 24921956). Todavia, quedou-se inerte. 

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir. Destarte, intime-se, pessoalmente, pela 

via postal (AR), a parte requerente para manifestar prosseguimento no 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por abandono. 

Transcorrido o prazo, certifique-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Feliz Natal, data da assinatura digital.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000077-60.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

Espólio de Toshiaki Fujii (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZ MARIO AFONSO (REU)

ANTONIO SANCHES (REU)

Outros Interessados:

AKIRA FUJII (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000077-60.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

ESPÓLIO DE TOSHIAKI FUJII REU: BRAZ MARIO AFONSO, ANTONIO 

SANCHES Vistos. Defiro o pedido retro para buscas de endereço da parte 

contrária. DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa 

do endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais 

disponíveis (BacenJud, RenaJud, Infojud e Siel), a fim de viabilizar a sua 

citação/intimação. Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado 

endereço novo da parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na 

petição inicial ou manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes 

necessários para sua citação/intimação. Do contrário, caso as tentativas 

de citação/intimação restem negativas ou não localizado nenhum endereço 

diverso daquele(s) já constante(s) do feito, certifique-se, quando só então 

DEFIRO o pedido da parte autora/exequente para citação por edital da 

parte requerida/executada. CITE-SE a parte requerida, por edital com 

prazo de 20 (vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação (art. 

257, inciso III, do NCPC). No edital deverá constar a advertência de que 

será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do 

NCPC). Fixe-se o edital no átrio do Foro e dê-se publicidade no Diário de 

Justiça Eletrônico (art. 257, inciso II, do NCPC). Deixa-se de se fixar os 

demais requisitos elencados no art. 257 do NCPC, especialmente o de 

publicação no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, por ausência de criação de tais ferramentas 

e regulamentação respectiva. Após, decorrido o prazo editalício, 

certifique-se e proceda o Gestor Judiciário ou servidor responsável ao 

devido impulsionamento processual para a nomeação de curador especial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da 

assinatura digital.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000398-95.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA MENDES DA SILVA PESCINELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO OAB - MT0014027S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE FELIZ NATAL (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000398-95.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

VANDERLEIA MENDES DA SILVA PESCINELLI REU: MUNICIPIO DE FELIZ 

NATAL Vistos. A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como 

visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do NCPC, intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze dias): a) Especificarem que provas 

pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua 

adequação e pertinência (art. 357, inciso II, NCPC); b) O ônus da prova 

incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto 

à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele 

(art. 373, incisos I e II, do NCPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, 

réplica e elementos documentais porventura já acostados ao feito, 

verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, inciso IV, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000410-12.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI FELIX FISTAROL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA OAB - MT24066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE FELIZ NATAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000410-12.2019.8.11.0093. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GEOVANI FELIX FISTAROL 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL VISTOS. 

INTIME-SE a parte autora para Impugnar à Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87453 Nr: 995-81.2019.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP, JFDS, MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811-B, 

NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B

 Diante da juntada de da proposta de Honorários pericias, apresentada 

pela perita Dr. Danielly dos Santos Rocha, de fls. 575/594 impulsiono os 

autos para intimar as partes para que, querendo, ofereça manifestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46674 Nr: 753-45.2007.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO PASSADOR, ROSANE FERREIRA PASSADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGILL AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A, TIAGO PACHECO 

DOS SANTOS - OAB:17601/O

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte requerente a fim de 

que recolha as custas necessárias para distribuição da Carta Precatória 

expedida cuja finalidade é a oitiva da testemunha arrolada pelo requerente 

na Comarca de Cornélio Procópio/PR.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50758 Nr: 656-06.2011.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pioneira Agrícola - Agro Potência Insumos 

Agrícolas Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT

 Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a 

contradição apontada e, em consequência, REDESIGNO a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16/07/2020, às 15h00, nos termos do art. 

1.022 e seguintes do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISConsiderando que as 

partes já arrolaram testemunhas, intimem-se-as para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, demonstrem a necessidade de intimação pela via judicial 

delas, valendo-se do silêncio como comprometimento em trazer a 

testemunha à audiência independentemente de intimação, nos termos do 

art. 455, §§ 2º e 4º, inciso II, do NCPC.Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 77443 Nr: 910-03.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.[...] DETERMINO, de ofício, a realização de pesquisas de endereço 

em nome da parte requerida/executada.DETERMINO à zelosa Secretaria 

Judicial que proceda à pesquisa do endereço da parte solicitada nos 

cadastros e sistemas virtuais disponíveis (BacenJud, RenaJud e Infojud), 

a fim de viabilizar a sua citação/intimação.Caso a consulta seja positiva, ou 

seja, encontrado endereço novo da parte solicitada diferente daquele(s) 

informado(s) na petição inicial ou manifestações anteriores, expeçam-se 

os expedientes necessários para sua citação/intimação[...]Do contrário, 

caso as tentativas de citação/intimação restem negativas ou não 

localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já constante(s) do feito, 

certifique-se, quando só então DEFIRO o pedido da parte 

au to ra /exequen te  pa ra  c i t ação  po r  ed i t a l  d a  p a r t e 

requerida/executada.CITE-SE a parte requerida/executada, por edital com 

prazo de 20 (vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação (art. 

257, inciso III, do NCPC). No edital deverá constar a advertência de que 

será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do 

NCPC). Fixe-se o edital no átrio do Foro e dê-se publicidade no Diário de 

Justiça Eletrônico (art. 257, inciso II, do NCPC). Deixa-se de se fixar os 

demais requisitos elencados no art. 257 do NCPC, especialmente o de 

publicação no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, por ausência de criação de tais ferramentas 

e regulamentação respectiva.Após, decorrido o prazo editalício, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos para a nomeação de 

curador especial.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 77458 Nr: 924-84.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAAO MARTINES BOAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,[...] DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à 

pesquisa do endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas 

virtuais disponíveis (BacenJud, RenaJud e Infojud), a fim de viabilizar a 

sua citação/intimação.Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado 

endereço novo da parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na 

petição inicial ou manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes 

necessários para sua citação/intimação[...]Do contrário, caso as tentativas 

de citação/intimação restem negativas ou não localizado nenhum endereço 

diverso daquele(s) já constante(s) do feito, certifique-se, quando só então 

DEFIRO o pedido da parte autora/exequente para citação por edital da 

parte requerida/executada.CITE-SE a parte requerida, por edital com prazo 

de 20 (vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação (art. 257, 

inciso III, do NCPC). No edital deverá constar a advertência de que será 

nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do 

NCPC). Fixe-se o edital no átrio do Foro e dê-se publicidade no Diário de 

Justiça Eletrônico (art. 257, inciso II, do NCPC). Deixa-se de se fixar os 

demais requisitos elencados no art. 257 do NCPC, especialmente o de 

publicação no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, por ausência de criação de tais ferramentas 

e regulamentação respectiva.Após, decorrido o prazo editalício, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos para a nomeação de 

curador especial.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000022-80.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DE SOUZA ROHDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DESPACHO Processo: 

1000022-80.2017.8.11.0093. REQUERENTE: CLEUZA DE SOUZA ROHDE 

REQUERIDO: SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, AYMORE 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Vistos. A parte 

reclamada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. é 

revel, pois, devidamente citada e intimada (Num. 24751643 - Pág. 1), 

deixou de comparecer à audiência de conciliação e contestar a inicial. 

Desta forma, decreto-lhe a REVELIA na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, 

e, consoante o que faculta o art. 355, inciso II, do NCPC. Com relação à 

parte requerida SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ante o teor da 

petição de Num. 26534906 - Pág. 1/2, prestigiada a conciliação pelo NCPC, 

em seu art. 3º, §§ 2º e 3º, intime-se a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre 

eventual tentativa de acordo entre as partes. Cumpra-se. Feliz Natal, data 

da assinatura eletrônica.

Comarca de Guarantã do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 17/2020 
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Considerando a disponibilização pelo Tribunal de Justiça junto às 

Comarcas do Estado de Mato Grosso de sistema eficiente de 

videoconferência, denominado lifesize;

 Considerando que pelo princípio da identidade física do juiz, o contato 

direto do magistrado da causa com as testemunhas/réus é importante, 

devendo preponderar sobre a oitiva por outros juízes;

 Considerando a disponibilização por este Juízo de Guarantã do Norte/MT 

de sala adequada para a realização de videoconferências, com 

servidor/estagiário apto a operar o sistema;

 Considerando que este magistrado, além de responder pela Comarca e 

Guarantã do Norte/MT em cumulação, é titular da 2ª Vara da Comarca de 

Alta Floresta/MT, distante aproximadamente 300 (trezentos) quilômetros, o 

que dificulta a realização de audiências nesta Comarca.

 Resolve:

 Art. 1º. Todas as precatórias destinadas à oitiva de testemunhas/partes, 

cujos juízos deprecantes sejam oriundos da Justiça Estadual de Mato 

Grosso, serão realizadas por videoconferência.

 Art. 2º. Com a distribuição das precatórias, deverá o Gestor Judicial 

oficiar ao Juízo deprecante, juntando cópia desta Portaria, para fins de 

orientá-lo a entrar em contato consigo, para agendar a referida audiência, 

de acordo com a pauta desta comarca, de segunda-feira a sexta-feira, 

entre 13:00 e 15:00h.

 Art. 3º. Escolhido o horário e data, deverá o Gestor Judicial enviar email 

ou ofício para o Juízo deprecante com referido horário e data, a fim de 

formalizar o ato, além de promover, por impulso, a intimação da 

testemunha/parte.

 Art. 4º. Caso seja necessária a presença de defensor durante a 

realização do ato deprecado, como no caso de processos criminais ou de 

apuração de ato infracional, deverá o Gestor Judicial intimar a Defensoria 

Pública, sendo que o membro do Ministério Público será o do Juízo 

deprecante.

 Art. 5º. Durante as oitivas nos processos criminais ou de apuração de ato 

infracional, se não comparecer advogado constituído ou Defensor Público, 

deverá o Gestor Judicial convidar algum advogado para exercer o múnus 

como dativo, devendo a respectiva remuneração ser arbitrada durante a 

audiência pelo Juízo deprecante.

 Art. 6º. A gravação do ato ficará a cargo do Juízo deprecante, não 

ficando salvo qualquer áudio/vídeo nesta Comarca.

 Art. 7º. Caberá ao Juízo deprecante criar a sala virtual e enviar o convite 

para o responsável pelo acompanhamento do ato nesta unidade.

 Art. 8º. Cumprido o ato, após certidão de quem tiver operando o sistema, 

a precatória será devolvida ao Juízo deprecante.

 Art. 9º. Em não sendo localizada a testemunha/parte, a missiva deverá 

ser devolvida por impulso pelo Gestor Judicial.

 Art. 10º. Se a testemunha/parte intimada deixar de comparecer, ficará a 

cargo do Juízo deprecante redesignar para outra data e horário, com 

expedição de mandado de condução coercitiva, ou determinar referida 

diligência no ato, devendo o Gestor Judicial desta Comarca expedir o 

mandado de condução em seu nome, frisando ser por determinação do 

Juízo deprecante, sendo que desde já fica autorizado o respectivo 

cumprimento nesta Comarca.

 Art. 11º. Após a expedição de ofício pelo Gestor Judicial quanto à 

necessidade de o Juízo deprecante entrar em contato consigo, para fins 

de marcação de data e horário para a videoconferência, não havendo 

resposta em 30 (trinta) dias, a precatória será devolvida sem cumprimento.

 Art. 12º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário, devendo-se expedir cópia à 

Corregedoria Geral de Justiça.

 Guarantã do Norte/MT, 17 de março de 2020.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Juiz de Direito

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000183-06.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOREDANA BALBINOT SIMONETTO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora/requerente por meio do advogado (a, s), para no 

prazo de 10 (dez) dias efetuar o depósito da diligência complementar do 

OFICIAL DE JUSTIÇA: JACI ANTONIO MARTINELLI, no valor de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000075-74.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO ZAMBIANCHI CAETANO OAB - SP421193 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO TREVISAN (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora/requerente por meio do advogado (a, s), para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da diligência complementar do 

OFICIAL DE JUSTIÇA: JACI ANTONIO MARTINELLI, no valor de R$ 790,00 

(setecentos e noventa reais), devendo ser emitida a Guia de pagamento 

n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000055-83.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 12/05/2020, às 12:00 horas, na qual será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. Consigne-se que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou dos réus à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000175-29.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEXLOG TRANSPORTES LTDA - EPP (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 12/05/2020, às 12:51 horas, na qual será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. Consigne-se que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou dos réus à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000181-36.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GREICE SANTOS PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO OAB - MT23761/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA KETHULYN e JOÃO ALFREDO DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 12/05/2020, às 13:42 horas, na qual será 
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buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. Consigne-se que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou dos réus à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 110530 Nr: 3196-35.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelino Vilson Solano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes acerca do edital de fls. 63-64v.

Cumpram-se os atos necessários para a realização do leilão.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4021 Nr: 255-69.2004.811.0087

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdCNHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Guarantã do Norte-MT - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,08 

(quinhentos e sessenta e dois reais e oito centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos Cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9328 Nr: 834-17.2004.811.0087

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES GARRIDO, ARCEU JOÃO VICENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE ANTONIO DE OLIVEIRA, SADI 

LEMAINSKI JOHANN, JOÃO BATISTA, ADENIS TRATORISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:3.596-A/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELCY LUIZ DALL"ACQUA - 

OAB:2718-A

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 678,88 (seiscentos 

e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE 

- PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos Cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80740 Nr: 73-05.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronisson Alinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI CARDOSO - 

OAB:12904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, para 

manifestação em relação aos embargos de declaração de fls. 259/260, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83528 Nr: 2866-14.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comfrilat Indústria e Comércio de Laticínios 

Ltda, Ana Elisa Serafin Ponce, Rafaela Cristina Domingos Ponce

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA

Louise Rainer Pereira Gionédis, para que providencie junto aos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o comprovante de pagamento das custas de 

distribuição da Carta Precatória expedida, para Comarca de Franca/SP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84169 Nr: 143-85.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orentina Borges de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 

OAB/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para manifestar no que entender de direito 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92577 Nr: 1021-39.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BZB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVZB, ICBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Fanhani Alves - 

OAB:17.046 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) João Paulo Fanhani Alves, para 

que providencie junto aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

comprovante de pagamento das custas de distribuição da Carta Precatória 

expedida para Comarca de Curitiba/PR..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111730 Nr: 3873-65.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO SILVA LIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) PATRICIA JORGE DA CUNHA 
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VIANA DANTAS, para que providencie junto aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, o comprovante de pagamento das custas de distribuição da 

Carta Precatória expedida, para a Comarca de Novo Progresso/PA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112305 Nr: 4214-91.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO, para que providencie junto aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento 

n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112315 Nr: 4222-68.2017.811.0087

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JML, ALdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para retirar o Alvará nº. 19/2019 na Secretária 

da Vara Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114813 Nr: 1933-31.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO RIBEIRO, Marciana Maria Moresco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO ADRIANO SCHMITT, VANOR JOSÉ 

BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “DECURSO DE PRAZO – CUSTAS PROCESSUAIS

Certifico para os devidos fins que, apesar da parte haver sido 

devidamente intimada através de seu advogado, via DJE nº 10672, de 

06/02/2020 e publicado no dia 07/02/2020, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, esta 

deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34637 Nr: 752-10.2009.811.0087

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Oliveira Ravanello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimeire Araujo de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Alves Matos - 

OAB:18173/0 -MT

 “DECURSO DE PRAZO – CUSTAS PROCESSUAIS

Certifico para os devidos fins que, apesar da parte haver sido 

devidamente intimada através de seu advogado, via DJE nº 10672, de 

06/02/2020 e publicado no dia 07/02/2020, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, esta 

deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35337 Nr: 1453-68.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Machado Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Hartmann - 

OAB:OAB/MT 10.313-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11.660/O/OAB-MT

 “DECURSO DE PRAZO – CUSTAS PROCESSUAIS

Certifico para os devidos fins que, apesar da parte haver sido 

devidamente intimada através de seu advogado, via DJE nº 10672, de 

06/02/2020 e publicado no dia 07/02/2020, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, esta 

deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38912 Nr: 1112-08.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio de Assis - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a )Dr.(a )Jean Carlos Rovais, para se manifestar a 

cerca das informações de fls. 89/92 no prazo de dez (10 )dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40517 Nr: 2719-56.2010.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Aparecida Maria de Souza ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Facchini S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Rampim Cassimiro - 

OAB:218164/SP, Marco Antonio Cais - OAB:97584/SP

 “DECURSO DE PRAZO – CUSTAS PROCESSUAIS

Certifico para os devidos fins que, apesar da parte haver sido 

devidamente intimada através de seu advogado, via DJE nº 10672, de 

06/02/2020 e publicado no dia 07/02/2020, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, esta 

deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42004 Nr: 1384-65.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILEGNO- IND. E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 882,16 

(oitocentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 441,08 (quatrocentos e 
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quarenta e um reais e oito centavos) para recolhimento de custas e R$ 

441,08 (quatrocentos e quarenta e um reais e oito centavos) para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos Cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82113 Nr: 1447-56.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa De Credito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. DE OLIVEIRA JUNIOR, ALZEMIR COELHO 

DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, para manifestar a cerca da certidão de 

citação negativa de fls. 96 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87069 Nr: 457-94.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA APARECIDA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisson Aparecido de Souza 

Almeida - OAB:MT-12937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para manifestar a cerca da impugnação de 

fls. 120/122 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87895 Nr: 1115-21.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacinta Lira Marmitt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para manifestar a cerca da impugnação de 

fls. 93/97 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93217 Nr: 1304-62.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT, ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - 

OAB:15912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para informar se houve a restituição do 

valor retido na folha de pagamento, referente à obrigação alimentar, no 

prazo de dez (10 ), sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118617 Nr: 4509-94.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleverson Luiz Pereira Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Hermes Feliciano de Deus 

Nery, para que providencie junto aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento da Carta 

Precatória na Comarca de Vitória/ES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119288 Nr: 4973-21.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “DECURSO DE PRAZO – CUSTAS PROCESSUAIS

Certifico para os devidos fins que, apesar da parte haver sido 

devidamente intimada através de seu advogado, via DJE nº 10672, de 

06/02/2020 e publicado no dia 07/02/2020, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, esta 

deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 86012 Nr: 1933-07.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Layza Comercio e Confecções LTDA, Luiz 

Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3.056-OAB /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o pagamento da obrigação (fl. 48/49), com supedâneo no 

art. 924, II, do Código de Processo Civil, extingo o feito com resolução de 

mérito.

Expeça-se alvará em favor da parte executada para liberação dos valores 

bloqueados às fl. 42/44.

Custas divididas igualmente entre as partes (art. 90, §2º, do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99440 Nr: 1113-80.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia Machado Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para manifestar no que entender de direito 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105388 Nr: 356-52.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/OAB/MT, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - 

OAB:MT/21.097-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para manifestar no entender de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112500 Nr: 127-58.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDC, WC, WC, VCdS, PAC, VBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:22.222-OAB/MT, Telma Araujo Hortencio Carneiro - 

OAB:SP 273.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000197-87.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. B. (REQUERENTE)

L. V. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000197-87.2020.8.11.0087. 

REQUERENTE: CLAUDIO ROBERTO BRATZ, LAURA VIVIANE DANTAS 

BALCEIRO REQUERIDO: CREDORES Vistos, etc. Trata-se de tutela de 

urgência de natureza cautela em caráter antecedente aforada por Claudio 

Roberto Bratz e Laura Viviane Dantas Balceiro, almejando medidas 

preparatórias para pedido principal de recuperação judicial, com vistas à 

preservação de seus patrimônios e da atividade produtiva. Afirmam que 

se enquadram no conceito de produtores rurais e são legitimados para o 

pedido de recuperação judicial, possuindo anos de experiência neste ramo 

de atividade. Narram que a despeito de acentuado crescimento da 

atividade produtiva em anos anteriores, desde 2015 as safras de plantio 

de soja têm sido irregulares, ora acumulando prejuízos, ora tendo lucros 

capazes de abater as dívidas acumuladas. Aduzem que possuem área de 

cultivo superior a 2.420 ha (dois mil quatrocentos e vinte hectares), com 

potencial produtivo de 9.500 (nove mil e quinhentas) toneladas por safra e 

faturamento bruto anual de aproximadamente R$ 10.300.000,00 (dez 

milhões e trezentos mil reais), além de fornecer nove empregos diretos e 

quinze indiretos. Acreditando na capacidade de reestruturação dos 

passivos, indicam como pedido principal a recuperação judicial. Todavia, 

argumentam que algumas dívidas, com ações em curso, com medidas 

coercitivas que podem impedir a continuidade da empresa, precisam ser 

suspensas, enquanto são providenciados todos os documentos exigidos 

pela legislação para a apresentação do pedido de recuperação. 

Requerem, liminarmente, seja obstada qualquer medida de arresto, 

sequestro ou qualquer outra que vise a diminuição do patrimônio dos 

requerentes, mas em especial dos grãos armazenados, máquinas e 

equipamentos, estes essenciais à atividade empresarial, e, ainda, 

requerem que todos os credores se abstenham de declarar o vencimento 

antecipado das dívidas sujeitas ou não à recuperação judicial, inclusive 

intervenientes garantidores e devedores solidários. Ainda, pugnam pela 

expedição de ofício, suspendendo as medidas constritivas ordenadas nos 

autos n. 1000527-31.2020.8.11.0040 e 1000518-69.2020.8.11.0040, em 

trâmite na Comarca de Sorriso-MT. Juntaram documentos. É a síntese. 

Decido. Diante da regularidade da postulação e do recolhimento das 

custas de ingresso, recebo a inicial. Como relatado, almejam os autores a 

concessão de tutela provisória em caráter antecedente, a fim de impor 

óbice a todas as medidas, inclusive judicias, que de algum modo possam 

atingir seus patrimônios, para que não sejam prejudicadas as atividades 

rurais que desempenham e para que não seja inviabilizado o pedido de 

recuperação judicial, este o pedido principal a ser apresentado. Enquanto 

dotadas de provisoriedade e urgência, as tutelas de caráter antecedente 

são apreciadas conforme os requisitos previstos no art. 300, do CPC, 

quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Versando sobre o tema, Daniel Amorim 

Assumpção Neves preleciona: “Nos termos do art. 305, caput, do Novo 

CPC a petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em 

caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição 

sumária do direito que se visa assegurar e o perigo na demora da 

prestação da tutela jurisdicional. Por "lide e seu fundamento" entende-se a 

indicação do objeto da ação principal, o que se exige em razão da 

instrumentalidade da ação cautelar. Cabe ao requerente, portanto, indicar 

do que tratará o futuro pedido principal, o que permitirá ao juiz analisar se 

a cautelar efetivamente cumpre sua missão de acautelamento. A 

"exposição sumária do direito ameaçado" é sinônimo de fumus boni iuris, 

enquanto o receio de lesão é o periculum in mora"'· Trata-se do mérito do 

pedido cautelar.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito 

processual civil – Volume único. – 20. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 

2018). No caso vertente, a probabilidade do direito dever ser averiguada 

pela viabilidade, ainda que em cognição sumária, do processamento do 

pedido de recuperação judicial, porquanto, não sendo este possível, 

inócuo seria assegurar as condições para sua existência. Pela etapa do 

procedimento, por óbvio, não há que se demonstrar inequivocamente um 

cenário financeiro e contábil negativo e apto à quitação de todo o saldo 

passivo que compõe o patrimônio dos requerentes, dispensando-se por 

ora a apresentação de balanços, demonstração de resultados, relatórios 

gerenciais de fluxo de caixa, relação nominal completa dos credores, 

dentre os demais documentos elencados no art. 51, da Lei de 

Recuperações e Falências. Entretanto, necessário verificar, pelo menos, a 

legitimidade dos postulantes para o pedido recuperacional, a mínima 

capacidade de manutenção da atividade produtiva frente aos débitos e a 

possibilidade de concessão das medidas acautelatórias pleiteadas. De 

plano, ainda que circundada de ampla discussão, a legitimidade do 

produtor rural para o pedido de recuperação judicial e a forma de 

contagem do prazo mínimo disposto no art. 48, da Lei n. 11.101/2005 foi 

enfrentada recentemente pelo REsp 1.800.032-MT, publicado no 

Informativo n. 664, STJ, cuja ementa transcrevo adiante, por ser suficiente 

para dirimir toda a questão em apreço: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO 

REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 

E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO 

PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. 

POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por 

não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao 

exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta 

para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do 

Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao 

empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado 

e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. 

Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas 

espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para 

o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere 

do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito 

constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a 

registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a 

condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já 

para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode 

operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que 

ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, 

empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, 

fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à 

inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o 

produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação 

judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que 

comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade 
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rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo 

exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois 

tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. 

Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às 

obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que 

vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na 

recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e 

ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do 

processamento da recuperação judicial dos recorrentes. (STJ - REsp: 

1800032 MT 2019/0050498-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de 

Julgamento: 05/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

10/02/2020) Da leitura da ementa, extrai-se, pois, que o cadastro do 

produtor rural como empresário tem o condão de retroagir, para fins da 

contagem do período de dois anos disposto no art. 48 da Lei 11.101/2005, 

desde que comprovada a atividade produtiva pelo período. In casu, foram 

colacionados aos autos eletrônicos cópias dos cadastros de inscrição 

estadual dos requerentes, com início de atividade de cultivo de soja e 

outras culturas há vários anos, conforme ID 29791790, 29791790 e 

29791790, pouco importando se os demais pedidos de inscrição foram 

deferidos há poucas semanas (ID 29807733). Em complemento, as 

declarações anuais de imposto de renda (ID 29796143), as cédulas de 

produto rural e demais documentos contidos nos autos relevam, com 

clareza, o exercício de atividade produtora há muitos anos. Ainda, não se 

figuram presentes os pressupostos negativos constantes nos incisos do 

referido artigo, em conformidade das certidões de feitos cíveis sob ID 

29792593, fls. 75. Logo, pelo que consta até então nos fólios, os autores 

são legitimados ao pedido de recuperação judicial. Adiante, tocante à 

aparente situação econômica, as dívidas elencadas na exordial superam a 

monta de R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais – ID 29807691), 

ao passo que as declarações de ajustes anuais enumeram diversos 

ativos não precificados (ID 29796143), que, somados ao alegado 

faturamento decorrente da atividade rural, podem ser suficientes para a 

superação da crise financeira dos autores, mas possivelmente não de 

imediato, justificando a pretensão da recuperação judicial. Neste ponto, 

deveras superficial é a atividade cognitiva, que demandaria a análise de 

vários outros documentos para a segura conclusão acerca da viabilidade 

do pedido. Contudo, adequada a relativização destas exigências, tendo em 

vista que as medidas requestadas tem natureza acautelatória, e, se 

conferidas, terão vigência por curto período, até que seja apresentado o 

pedido principal (trinta dias, nos termos do art. 308, do CPC), oportunidade 

em que será mais profundamente analisada a questão. Dada à 

temporariedade da medida e em razão do grave perigo de dano e do risco 

ao resultado útil do processo, cabível a mitigação do peso a ser conferido 

à probabilidade do direito, mediante a aplicação da “Teoria da Gangorra”, 

conforme defendido pela doutrina moderna, inclusive por precursores 

como Terreza Arruda Alvim Wambier[1], e aplicado pela jurisprudência. 

Conceituando-a, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro utiliza a analogia à 

gangorra, pois, estão “numa das pontas, o fumus boni iuris; noutra, o 

periculum in mora. Quanto maior for o periculum, menos importância se 

dará ao fumus para a decisão acerca da concessão da tutela de urgência. 

É claro que precisa haver algum fumus, ou seja, algum grau de 

convencimento do juiz da possibilidade de, ao final, reconhecer o direito 

invocado. Ambos os requisitos devem estar presentes, mas são os dois 

variáveis ao sabor das particularidades de caso concreto”[2]. Já 

abrangendo a fundamentação quanto ao perigo de dano e até mesmo 

quanto ao risco ao resultado útil do processo, o que se vê, no caso 

vertente, é que eventuais medidas constritivas patrimoniais, com efeitos 

diretos nos ativos circulantes dos autores, colocam em risco a própria 

atividade, acerca da qual deve ser considerado o princípio da continuidade 

da empresa como de concretização da proteção à atividade econômica e 

à livre iniciativa conferida pelo ordenamento jurídico, inclusive no âmbito 

constitucional. Se, por um lado, há temporária suspensão dos direitos dos 

credores, merecedores de tais direitos pelos contratos entabulados e 

pelas normas relacionadas à força vinculante a eles conferida, por outro 

há que se ater às normas orientadoras da aplicação do direito como a 

função social, a já mencionada proteção à livre iniciativa, dentre outros 

reflexos que o encerramento da produção acarretaria, como diminuição de 

receitas fiscais, extinção de vagas de emprego e queda no 

desenvolvimento econômico da região. Diante desta colisão de valores e 

direitos, deve preponderar a manutenção da atividade produtiva, enquanto 

ditames da justiça elencados no art. 170 e erigidos como fundamentos da 

República pelo art. 1º, III, todos da Carta Social. Outrossim, o perigo de 

dano é evidente também ante a iminência de medidas constritivas, tal como 

o arresto de 45.846 (quarenta e cinco mil oitocentos e quarenta e seis) 

sacas de soja de sessenta quilos ordenada nos autos n. 

1000527-31.2020.8.11.0040, dentre outros feitos já ajuizados (ID 

29807691). No que concerne à possibilidade de suspensão das aludidas 

medidas, incluindo a proteção aos grãos e demais bens do acervo dos 

autores, é assente perante para jurisprudência que, se essenciais à 

atividade produtiva, estão abrangidos pelos efeitos do stay period. 

Todavia, decidir pela essencialidade, questão de competência exclusiva 

do juízo da recuperação, exige apurada análise da cadeia de produção e 

da situação patrimonial, entre outros fatores. Nessa trilha jurídica: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CEDULA DE 

PRODUTO RURAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA. JUÍZO ACERCA DA 

ESSENCIALIDADE DO BEM PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL. 1. Há 

absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em 

conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor 

acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da 

sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que 

tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da 

recuperanda, o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens 

essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da 

sociedade em recuperação (art. 49, § 3º, da LRF). 2. É inviável, na estreita 

sede do conflito de competência, a deliberação acerca da natureza 

extraconcursal do crédito, o que é da estrita competência do Juízo da 

recuperação, a partir daí cabendo, se for o caso, os recursos pertinentes. 

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 

Vara Cível de Sertanópolis/PR. (STJ - CC: 153473 PR 2017/0179976-7, 

Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 

09/05/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/06/2018) 

Ocorre que pelo acervo patrimonial até então colacionado não é possível 

concluir pela essencialidade ou não dos grãos, produto da atividade dos 

requerentes, exigindo-se, para tanto, ampla instrução do feito com 

documentos a respeito da situação patrimonial e dos meios de produção 

utilizados, dentre vários outros fatores. Tal análise somente poderá ser 

devidamente efetuada após a apresentação do pedido principal e todas as 

provas que devem o acompanhar. Vale elucidar que, a depender da 

situação, podem os produtos da lavoura serem considerados como bens 

essenciais à atividade, como já assim fez a jurisprudência, vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULAS 

DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULAS DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. 

PEDIDO DO AGRAVADO DE NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE 

INTERPOSIÇÃO NÃO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU LIMINARMENTE A 

BUSCA E APREENSÃO, DA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUA 

RETRATAÇÃO. HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO 

INTERPOSTO NO PRAZO DA PRIMEIRA. CONHECIMENTO. QUESTÃO 

PRELIMINAR REJEITADA. De fato, houve a concessão de tutela liminar de 

busca e apreensão. No mesmo dia, a agravante peticionou ao Juízo 

informando ter recebido decisão na comarca de Guaíra de processamento 

de sua recuperação postulada, culminando por pedir a revogação da 

tutela liminar de busca e apreensão cumulada com suspensão da ação. 

Indeferida a revogação também no mesmo dia, sobreveio, no seguinte, o 

presente recurso. Sob qualquer aspecto, inexiste preclusão a ser 

reconhecida para obstar o conhecimento do recurso. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO 

BANCÁRIO COM CLÁUSULAS DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. REVOGAÇÃO 

DE DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DE 

GRÃOS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 

DEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 

DEVEDORA. DECISÃO QUE CONSIDEROU ESSENCIAIS OS GRÃOS 

PROFERIDA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA 

QUE RECOMENDA O PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO PARA 

MANUTENÇÃO DA COERÊNCIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. DECISÃO 

REVOGADA. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A devedora teve 

deferido o processamento de sua recuperação judicial, ocasião em que 

reconhecido, pelo Juízo da recuperação judicial, que os bens dados em 

garantia fiduciária (grãos) são essenciais ao desenvolvimento de suas 

atividades. Diante dessa circunstância, possível o provimento do presente 

agravo de instrumento para revogação da decisão que, na presente ação 

de busca e apreensão, deferiu a tutela liminar postulada pelo credor, a fim 

de que seja mantida a coerência entre as decisões judiciais. (TJ-SP 

20340699720188260000 SP 2034069-97.2018.8.26.0000, Relator: Adilson 

de Araujo, Data de Julgamento: 10/04/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, 
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Data de Publicação: 10/04/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. Os documentos juntados às fls. 668/772 dos autos 

originários, não são suficientes para comprovar que os Agravados 

residem nos imóveis de matrícula nº 66.282 e 134.533, do 2º Cartório de 

Registro de Imóveis de Ribeirão Preto, sendo necessária maior dilação 

probatória, a fim de se verificar se efetivamente se trata de bem de família. 

Assim, acolho o pedido subsidiário formulado pelo Agravante. – RECURSO 

PROVIDO NESTE PONTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA SOBRE BENS DE EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS QUE CONFIGURAM MATÉRIA PRIMA – 

PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA – 

IMPOSSIBILIDADE. A Agravada CAMPOFERT se encontra em Recuperação 

Judicial, sendo certo que o plano de recuperação judicial já foi homologado 

(fls. 233/242). Importante frisar que restou determinado que compete ao 

Juízo da recuperação judicial analisar a essencialidade dos bens da 

empresa (fls. 244/248). Assim, tendo em vista que a requisição da 

penhora recai sobre os produtos contidos no armazém daquela (grãos) - 

matéria prima -, bens esses essenciais à atividade produtiva, a penhora 

destes produtos indiscutivelmente afetaria as principais atividades da 

Agravada, e, por consequência, prejudicaria o plano de recuperação. - 

RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO. DECISÃO PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AGT: 

22601414020188260000 SP 2260141-40.2018.8.26.0000, Relator: Eduardo 

Siqueira, Data de Julgamento: 29/05/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 31/05/2019) Neste trilhar, a partir das alegações dos 

requerentes, a não proteção dos grãos poderá prejudicar o pedido de 

recuperação, pelo que, por cautela, pertinente a preservação de tais bens 

para garantir o resultado útil do processo. Tamanhas as consequências 

oriundas da não concessão das medidas cautelares em questão que, pela 

aplicação da referida Teoria da Gangorra, menor o peso a ser exigido da 

probabilidade do direito, pois, como consignado, a capacidade de 

soerguimento será apurada de forma mais amiúde em breve, quando da 

apresentação do pedido principal. Em casos análogos, a jurisprudência 

pátria concluiu pela possibilidade de concessão de medidas destinadas a 

acautelar os bens da empresa como providência prévia ao pedido de 

recuperação judicial, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMPRESA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DO 

JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE, NOS AUTOS DE AÇÃO CAUTELAR 

PREPARATÓRIA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIU, LIMINARMENTE, 

QUE "OS REQUERIDOS SE ABSTENHAM DE EXECUTAR AS ORDENS DE 

DESPEJO E RETOMAR AS LOJAS, ATÉ QUE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

DECIDA SOBRE O DEFERIMENTO DO SEU PROCESSAMENTO". AFASTADA 

A COMPETÊNCIA UNIVERSAL DO JUÍZO ONDE TRAMITA A 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A recuperação da empresa tem por objetivo 

principal viabilizar que a empresa tenha condições de se reerguer, 

mediante a elaboração de um plano de recuperação, para a organização 

financeira e o prosseguimento das atividades. Nessa linha de raciocínio, o 

caso posto a julgamento encontra-se delimitado no art. 6º da lei acima em 

referência, abaixo transcrito, in verbis: "Art. 6º - A decretação da falência 

ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o 

curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do 

devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. O 

despejo da empresa que está em processo de recuperação judicial 

extinguirá as suas possibilidades de se reerguer, o que vai de encontro 

com o princípio da preservação da empresa. (...) (TJ-RJ - AI: 

00716793620158190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 5 VARA 

EMPRESARIAL, Relator: CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de 

Julgamento: 30/08/2016, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 02/09/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO 

PROCESSUAL E FALIMENTAR - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO - CAUTELAR PREPARATÓRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

-SUSPENSÃO DAS AÇÕES. - Nos termos do caput c/c § 4º, ambos do art. 

6º da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação 

judicial suspende o curso de todas as ações e execuções em face do 

devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário, 

por um prazo de 180 (cento e oitenta dias). -É possível que se distribua 

cautelar preparatória de recuperação judicial, de modo a assegurar-se a 

suspensão do curso de ações e execuções enquanto se reúne a 

documentação que deverá instruir o pedido de recuperação judicial. 

Recurso não provido. Nessa trilha jurídica, como consta no bojo do Pedido 

de Tutela Provisória Nº 347 – RJ, julgado originariamente pelo STJ, 

consignou-se o entendimento da corte acerca do tema ora abordado, “in 

vide”: “Com efeito, esta Corte adota orientação no sentido de proteger a 

empresa de medidas tomadas fora do juízo universal que possam 

comprometer o plano de recuperação judicial, inclusive pedidos de 

reintegração de posse. Nessa linha de consideração, citam-se os 

seguintes julgados: CC 79.170/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 10/09/2008, DJe 19/09/2008; CC 106.768/RJ, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

23/09/2009, DJe 02/10/2009; CC 123.092/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 01/02/2013; 

AgRg no CC 137.301/RJ, de minha relatoria, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

13/05/2015, DJe 19/05/2015” Além disso, pelo que consta nos autos, 

tendo em vista que as duas grandes rurais propriedades dos autores 

estão situadas na cidade de Novo Mundo, pertencente a esta comarca, 

onde há maior concentração de decisões acerca da atividade 

empreendedora, este juízo detém a competência para figurar como juízo 

universal, de modo que medidas constritivas de outros juízos, ainda que 

decorrentes de demandas ajuizadas antes da presente, podem ser 

obstadas como forma de viabilização do plano de recuperação judicial. No 

intuito de bem explanar o ponto através da jurisprudência do STJ, 

transcrevo: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DAS 

AÇÕES E EXECUÇÕES. PRAZO DE CENTO E OITENTA DIAS. USO DAS 

ÁREAS OBJETO DA REINTEGRAÇÃO PARA O ÊXITO DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO. 1. O caput do art. 6º, da Lei 11.101/05 dispõe que "a 

decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação 

judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções 

em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio 

solidário". Por seu turno, o § 4º desse dispositivo estabelece que essa 

suspensão "em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 

(cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da 

recuperação". 2. Deve-se interpretar o art. 6º desse diploma legal de modo 

sistemático com seus demais preceitos, especialmente à luz do princípio 

da preservação da empresa, insculpido no artigo 47, que preconiza: "A 

recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de 

crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da 

fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos 

credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função 

social e o estímulo à atividade econômica". 3. No caso, o destino do 

patrimônio da empresa-ré em processo de recuperação judicial não pode 

ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da 

Recuperação, sob pena de prejudicar o funcionamento do 

estabelecimento, comprometendo o sucesso de seu plano de 

recuperação, ainda que ultrapassado o prazo legal de suspensão 

constante do § 4º do art. 6º, da Lei nº 11.101/05, sob pena de violar o 

princípio da continuidade da empresa. 4. Precedentes: CC 90.075/SP, Rel. 

Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 04.08.08; CC 88661/SP, Rel. Min, 

Fernando Gonçalves, DJ 03.06.08. (...) (CC 79.170/SP, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2008, DJe 

19/09/2008) Como último adendo, impõe ressaltar o teor da norma contida 

no §3º, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, “ipsis litteris”: § 3º Tratando-se 

de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou 

imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor 

de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações 

imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de 

domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial 

e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições 

contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, 

contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º 

desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens 

de capital essenciais a sua atividade empresarial. É certo que credores 

com garantia de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de promessa 

de compra e venda com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, 

incorporação imobiliária e contrato de compra e venda com reserva de 

domínio não se submetem ao plano de recuperação e ao concurso de 

credores, mas, ainda assim, se a venda ou a retirada dos bens dados em 

garantia puder ameaçar a atividade empresária, estas não devem ser 

permitidas. Destacando novamente o caráter provisório e de curta 

duração das medidas cautelares em apreço, até que se possa definir 

quais bens são essenciais à cadeia de produção, reputo pertinente 

estender a proteção a todas as espécies de dívida, sujeitas ou não à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 811 de 975



recuperação judicial, o que faço com lastro no dispositivo normativo acima 

apontado. Assim sendo, havendo permissivo legal para a medida em 

específico e preenchidos os requisitos do pedido provisório, é de rigor a 

concessão das medidas cautelares pleiteadas, com apenas duas 

ressalvas: a) quanto ao pedido de não declaração de vencimento 

antecipado das dívidas; b) e quanto à proteção dos intervenientes 

garantidores e devedores solidários que tenham personalidade distinta 

dos autores. No primeiro ponto, entendo que apenas a suspensão de 

medidas constritivas ou satisfativas é suficiente para viabilizar o pedido de 

recuperação, através do qual as dívidas, vencidas ou não de forma 

antecipada, serão objeto de deliberação perante a assembleia geral de 

credores, no valor e forma que corresponda aos contratos celebrados. 

Por conseguinte, aos intervenientes garantidores e aos devedores 

solidários a Lei n. 11.101/2005 não confere as benesses dadas aos 

recuperandos, devedores principais, não cabendo conferir interpretação 

extensiva neste tocante, como assentado em tese de recurso especial 

repetitivo. Por entender oportuno, trago à colação: EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL – Contrato de empréstimo representado pela CCB - A 

cédula de crédito bancário (CCB), acompanhada de planilha que expresse 

obrigação líquida e certa, é título executivo extrajudicial (art. 28 da Lei nº 

10.931/2004)- Entendimento pacificado tanto no STJ como no TJSP, com a 

edição da Súmula 14-TJSP - Inadimplemento parcial - Cobrança devida - 

RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA - Possibilidade de execução 

contra os intervenientes garantidores, que não se encontram em 

recuperação judicial - A aprovação do plano de recuperação judicial ou a 

decretação da falência gera a suspensão do processo de execução 

apenas e exclusivamente quanto ao devedor, e não ao terceiro garantidor 

(avalista ou fiador). Incidência dos arts. 6º, 49, 52 e 59, da Lei nº 

11.101/2005. Em sede de Recurso Especial Repetitivo, já se decidiu que 

"Para efeitos do art. art. 1036 do CPC/2015:"A recuperação judicial do 

devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz 

suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores 

solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou 

fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, 

caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por 

força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005" – 

Prosseguimento regular da execução contra os devedores solidários - 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP 10091912920178260011 SP 

1009191-29.2017.8.26.0011, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 

11/06/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

11/06/2018) Cenário diverso, contudo, quando no negócio jurídico em que 

o devedor principal está sob recuperação judicial e o interveniente 

garantidor ou credor solidário também está na mesma situação, o que 

poderá ocorrer no caso vertente, em que, mutuamente, os autores são 

garantidores pessoais dos débitos do outro. Segundo a interpretação 

deste juízo, não feita de forma ampliativa, mas lógica, os recuperandos, 

quando também interveniente garantidores ou devedores solidários, são 

protegidos pelos efeitos do “stay period” (período de blindagem), pois, do 

contrário, em risco estaria o plano de recuperação. Ante o exposto, defiro 

parcialmente os pedidos provisórios a fim de que os credores de toda 

natureza se abstenham de promover medidas que visem a diminuição do 

patrimônio dos requerentes, incluindo grãos, máquinas e equipamentos, 

abrangendo também os contratos nos quais os próprios autores figuram 

como interveniente garantidores ou devedores solidários um do outro, mas 

excluindo este benefício a eventuais terceiros. Como forma de 

concretização da medida, determino a expedição de ofício à Comarca de 

Sorriso, com cópia desta decisão, a fim de que sejam suspensas medidas 

constritivas em desfavor dos ora autores nos autos n. 

1000527-31.2020.8.11.0040 e 1000518-69.2020.8.11.0040, observados 

os critérios delimitados na parte dispositiva. Consigno que tais medidas 

terão a duração de 30 (trinta) dias corridos[3], nos termos do art. 308, 

caput, do CPC, contados da intimação dos autores desta decisão, quando 

estará efetivada a tutela (posto que de natureza inibitória), a partir de 

quando deverá ser apresentado o pedido principal de recuperação judicial 

acompanhado de todos os documentos previstos no art. 51 da Lei n. 

11.101/2005 e demais exigidos pela espécie, sob pena de revogação (art. 

309, I, do CPC). Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com a máxima 

urgência. Intime-se, devendo as publicações direcionadas à parte autora 

serem efetuadas em nome advogado Ricardo Alves Athaide, inscrito na 

OAB/MT sob o nº 11.858-A. Guarantã do Norte/MT, 17 de março de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito [1] “Diante do NCPC, como 

vimos, não há mais qualquer razão para diferenciar os requisitos para a 

concessão de uma tutela cautelar e de uma tutela satisfativa de urgência. 

Assim, diante do reconhecimento de que os requisitos são os mesmos, 

nossas ponderações relativas à “teoria da gangorra” ficam ainda mais 

evidentes. (Wambier, Teresa Arruda Alvim. Primeiros Comentários ao novo 

código de processo civil – artigo por artigo/coordenação Teresa Arruda 

Alvim Wambier. 1.ed. São Paulo:Editora Revista dos Tribunais, 2015, p 

499.) [2] RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. A “prova” exigida para 

concessão da tutela de urgência: a demonstração, no plano processual, 

dos requisitos autorizadores para concessão da tutela cautelar e da 

a n t e c i p a ç ã o  d e  t u t e l a .  I n  < 

http://www.silvaribeiro.com.br/artigos/artigo3.pdf> [3] Por se tratar de 

prazo decadencial, da natureza material, é inaplicável o disposto no art. 

219, do CPC. V.g.  TJ/SP, Agravo de Inst rumento 

2150988-43.2016.8.26.0000, Rel. Coutinho de Arruda, 16ª Câmara de 

Direito Privado, j. 3/11/2016; TJ/RS, AI 0217092-07.2017.8.21.7000, Quinta 

Câmara Cível, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, j. 29.11.2017; e STJ, RESP 

1.699.528/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 9/4/2018.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000063-60.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ALEXANDRE (DE CUJUS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000063-60.2020.8.11.0087. 

REQUERENTE: CARLOS ROBERTO PORTO DE CUJUS: GERALDO 

ALEXANDRE Vistos etc. Havendo indícios de que a parte requerente, 

empresário, defendido por advogado particular, não faz jus aos benefícios 

da Justiça Gratuita, determino sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Consigno que incumbe ao postulante, ainda que na condição 

de credor do titular do espólio, o recolhimento das custas iniciais deste 

inventário, nos termos da jurisprudência, “in vide”: ACÓRDÃO EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INVENTÁRIO PEDIDO FORMULADO POR 

CREDOR DO HERDEIRO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO AUSÊNCIA 

DE QUITAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA APRECIAÇÃO RECURSO CONHECIDO MAS 

DESPROVIDO. 1. De fato, a autora se manteve inerte aos comandos 

judiciais, não podendo falar que o douto magistrado de primeiro grau 

deixou de apreciar seus requerimentos. Ao reiterar a ordem para que ela 

cumprisse o despacho anterior, o Juízo sentenciante nada mais fez do 

que indeferir o pleito de retificação do valor da causa por entender que 

este é representado por todos os bens deixados pelo de cujus , e não 

apenas a quantia cobrada pelo credor do herdeiro (CPC, art. 616, VI). 2. 

Sendo assim, deve ser mantido o pronunciamento judicial que determinou o 

cancelamento da distribuição do processo em virtude da não quitação das 

custas processuais iniciais. 3. Recurso conhecido mas desprovido. (TJ-ES 

- APL: 00106983920158080035, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN 

RUY, Data de Julgamento: 22/01/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 30/01/2019) JUSTIÇA GRATUITA – Inventário – Gratuidade 

pleiteada por credora do espólio que requereu a abertura do inventário – 

Decisão de indeferimento, que ainda determinou o recolhimento da taxa 

judiciária e da taxa de mandato no prazo de cinco dias – Inconformismo da 

credora requerente – (...) (TJ-SP 21401370820178260000 SP 

2140137-08.2017.8.26.0000, Relator: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 

04/12/2017, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2017) 

Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 12 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000208-19.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 812 de 975



ANTONIA APARECIDA AGUIAR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARIA JOSE DE MELO (EXECUTADO)

BENEDITO BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000208-19.2020.8.11.0087. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: MARIA JOSE DE MELO, 

ANTONIA APARECIDA AGUIAR DE OLIVEIRA, BENEDITO BATISTA DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. I – Preenchidos os requisitos legais recebo a inicial 

executiva. II – Cite-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida, nos termos do art. 829 do NCPC. III – 

Saliento que o prazo de 15 (quinze) dias para embargos terá seu início 

conforme as hipóteses enunciadas no art. 915 do NCPC. IV - Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que, em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do NCPC). V – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. VI – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, determino 

que o Sr. Oficial de Justiça, munido de segunda via do mandado, proceda 

de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, de tudo lavrando-se o 

respectivo auto, com intimação da parte executada. A penhora recairá 

sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem 

indicados pela parte executada e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente (art. 829, §§1º e 2º, do NCPC). VII – Não 

encontrada a parte ou não havendo bens passíveis de penhora, intime-se 

a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo. VIII – Acaso haja requesto por parte do 

exequente, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828 do NCPC), devendo o (a) exequente, no 

prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as 

averbações efetivadas (art. 828, §1º, do NCPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida (art. 828, 

§5º, do NCPC). Por fim, defiro o pedido no sentido de que todas as 

publicações e intimações devem ser realizadas exclusivamente em nome 

dos advogados Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli, OAB/PR 56.918, e 

Fabiula Müller Koenig, OAB/PR 22.819, cabendo à Secretaria promover a 

retificação junto ao sistema. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Guarantã do Norte/MT, 17 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000407-75.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GILSELIA ROSSETTI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA OAB - MT24943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO COELHO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS OAB - MT0021105A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000407-75.2019.8.11.0087. 

EXEQUENTE: GILSELIA ROSSETTI DA SILVA EXECUTADO: ALOISIO 

COELHO DE OLIVEIRA Vistos, etc. Determinada a citação do réu para o 

pagamento da dívida (ID 21511492), devidamente cumprida (ID 25483639), 

compareceu ao feito terceira pessoa, Aloisio Barros Coelho, e ofereceu 

bem à penhora (ID 22482828). Em verdade, pelo que consta na 

documentação, a oferta corresponde aos direitos de cessão de uso, sob 

condição resolutiva, de terras destinadas à reforma agrária, com as 

inclusas benfeitorias nelas realizadas(ID 22482828). Assim, a respeito da 

oferta à penhora dos direitos sobre o imóvel, que já foi rejeitada por ora 

pelo exequente, que não tem o interesse no bem neste momento, deve 

prevalecer a penhora em dinheiro (art. 835, §1º, do CPC), assim como 

ordem preferência legal estabelecida caput do dispositivo. Sendo assim, 

cabível deferir o pedido de penhora online de dinheiro em contas 

bancárias da parte executada. Contudo, por verificar que o valor da 

execução contemplou honorários advocatícios no importe de 20% do valor 

do débito (ID 19496660), em descompasso com a decisão inicial que os 

arbitrou em 10% (ID 21511492), determino a intimação da parte exequente 

para, em até quinze dias, apresentar nova memória de cálculo, 

devidamente atualizada e com honorários advocatícios em apenas 10% 

(dez por cento). Após, voltem-me conclusos. Guarantã do Norte/MT, 17 de 

março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000213-41.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

DEONIR FRANCISCO BORSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA OAB - MT21161/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALTRO MILANI MACHADO (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000213-41.2020.8.11.0087. 

AUTOR(A): DEONIR FRANCISCO BORSA REU: DALTRO MILANI MACHADO 

Vistos etc. Trata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada por 

Deonir Francisco Borsa em face de Daltrp Milani Machado. Tendo em vista 

que a demanda foi distribuída sem o recolhimento das custas, como 

estipula o §2º, do art. 2º, do Provimento n.º 22/2016-CGJ, do E. TJMT e o 

art. 456 da CNGC-TJ/MT, determino a comprovação do pagamento das 

despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do 

cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Guarantã do Norte/MT, 17 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000042-84.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO SANTOS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (REQUERIDO)

FABIANO ALEX ARNHOLD (TESTEMUNHA)

AVIACAO AGRICOLA MANAIN LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

VANDERLEI NEZZI OAB - MT8452-O (ADVOGADO(A))

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT7459-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNIA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO 

NORTE MT (DEPRECANTE)

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE 

(DEPRECADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000042-84.2020.8.11.0087. 

REQUERENTE: LAERCIO SANTOS DE ABREU REQUERIDO: AVIACAO 

AGRICOLA MANAIN LTDA - ME, AGRO AMAZONIA PRODUTOS 

AGROPECUARIOS S.A. TESTEMUNHA: FABIANO ALEX ARNHOLD Vistos 

etc. Cumpra-se na forma da Portaria nº 17/2020. Guarantã do Norte/MT, 17 

de março de 2019. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000273-48.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS SOARES MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O 
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(ADVOGADO(A))

ARLINDO JOSE VOGEL OAB - MT5360/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000273-48.2019.8.11.0087. AUTOR(A): OZEIAS SOARES MENEZES REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos etc. Trata-se de ação previdenciária de manutenção de 

aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela antecipada, proposta 

por Ozeias Soares Menezes em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS). Às fls. 108/109 (ID 25470773), o requerido apresentou 

proposta de acordo. Intimado a manifestar-se, à fl. 111 (ID 25995007) o 

requerente aceitou a proposta ofertada. Por conseguinte, diante da 

concordância da parte autora, vislumbra-se que as avenças que 

ensejaram o ajuizamento deste feito, estão devidamente regulares, não 

havendo qualquer empecilho à homologação. Em face do exposto, 

EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC, HOMOLOGANDO o acordo ajustado, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, devendo seus termos ser estritamente 

obedecidos pelas partes. Considerando que a parte requerida goza de 

isenção, condeno a parte requerente ao pagamento correspondente à 

metade das custas processuais, ficando sua exigibilidade suspensa, 

devido à concessão da gratuidade de justiça. Devido à transação, há 

isenção de eventuais custas remanescentes, conforme preceitua o art. 

90, §3º do CPC. Sem honorários. Em conformidade ao item 3, da cláusula 

7, delineada no acordo, intime-se apenas a parte autora acerca do teor da 

sentença. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 12 de março de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000585-58.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ORGATEC ORGANIZACAO TECNICA CONTABIL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCLEITON MENEGHINI OAB - MT22882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOREMAL TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000585-58.2018.8.11.0087. AUTOR(A): ORGATEC ORGANIZACAO 

TECNICA CONTABIL LTDA - ME REU: TOREMAL TORNEARIA E 

RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME SENTENÇA Vistos etc. Trata-se 

de ação monitória proposta por ORGATEC – ORGANIZAÇÃO TÉCNICA 

CONTABIL LTDA ME em face de TOREMAL TORNEARIA E RECUPERAÇÃO 

DE MÁQUINAS LTDA. Acordo juntado aos autos às fls. 55/58 (ID 

28001189). É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos, 

vislumbra-se que as avenças, atinentes ao pagamento do débito que 

ensejou o ajuizamento deste feito, estão devidamente regulares, não 

havendo qualquer empecilho à homologação. Em face do exposto, 

HOMOLOGO o acordo ajustado, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, devendo seus termos serem estritamente obedecidos pelas 

partes. Ademais, constatando que o instrumento de transação requereu a 

suspensão do feito enquanto perdurar as obrigações, nos termos do art. 

922, do CPC, SUSPENDO o procedimento até 03/09/2020, uma vez que o 

débito poderá ser pago em 2 (duas) parcelas, com a primeira vencida em 

03/03/2020 e a segunda em 03/09/2020. Aguardem os autos em pasta 

destinada ao arquivamento provisório, e, encerrado o período de 

suspensão, intime-se a parte exequente para manifestação em até 10 

(dez) dias, quando deverá requerer as medidas pertinentes ao deslinde do 

procedimento. Havendo manifestação das partes, venham-me conclusos. 

Intimem-se. Guarantã do Norte/MT, 13 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000380-92.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1 0 0 0 3 8 0 - 9 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 8 7 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SEBASTIAO 

RODRIGUES DA SILVA Vistos, etc. Em análise aos fólios, percebo que a 

parte requerente informa a desistência da demanda, pugnando pela 

homologação desta, nos moldes do art. 485, inciso VIII, do CPC. Nesta 

senda, considerando que não houve a apresentação de resposta, não 

incide a norma prevista no §4º, do art. 485, do CPC, que dispõe: “§4º 

Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação”, tornando dispensável o consentimento da parte 

requerida. Em face do exposto, julgo extinto o processo sem julgamento do 

mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas e sem 

honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Escoado o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se o feito, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 13 de março de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001147-33.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RIBEIRO DANTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001147-33.2019.8.11.0087. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: MARCOS RIBEIRO 

DANTAS Vistos, etc. Em análise aos fólios, percebo que a parte 

requerente informa a desistência da demanda, pugnando pela 

homologação desta, nos moldes do art. 485, inciso VIII, do CPC. Nesta 

senda, considerando que não houve a apresentação de resposta, não 

incide a norma prevista no §4º, do art. 485, do CPC, que dispõe: “§4º 

Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação”, tornando dispensável o consentimento da parte 

requerida. Em face do exposto, julgo extinto o processo sem julgamento do 

mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas e sem 

honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Escoado o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se o feito, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 13 de março de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000224-70.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE SOUSA BARBOSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA OAB - MT24943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000224-70.2020.8.11.0087. IMPETRANTE: ALINE DE SOUSA BARBOSA 
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IMPETRADO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado 

por Aline de Sousa Barbosa contra o Instituto Nacional do Seguro Social. 

Afirma que a autarquia requerida negou a averbação de tempo de serviço 

perante o Regime Geral da Previdência Social referente à função de 

professora vinculada ao Município de Guarantã do Norte, entre o período 

de 09/02/1998 a 31/12/1998, sob o argumento de que os salários de 

contribuição não foram pagos pelo Município. Pleiteia a segurança a fim de 

que seu direito à averbação seja reconhecido. É a síntese. Decido. 

Conforme preconiza o art. 23 da Lei n. 12.016/2009, o direito de 

impetração do mandado de segurança extingue-se após cento e vinte dias 

da ciência do interessado do ato impugnado. Como registrou a própria 

impetrante na exordial, o e-mail da autarquia, que comunicou a negativa da 

averbação do período de trabalho mencionado, foi recebido no dia 

08/10/2019, fato comprovado por cópia da comunicação sob ID 30188422. 

Logo, passados mais de cento e vinte dias da ciência da impetrante do 

teor do ato impugnado até a data atual (16/03/2020), é inequívoco que 

decaiu o direito à impetração deste writ, não havendo outra sorte senão a 

prematura extinção do feito. Ante o exposto, decaído o direito da 

impetrante, sendo este vício insanável, nos termos do art. 10 da Lei n. 

12.016/2009, indefiro a petição inicial. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 16 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001157-77.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CONSOLARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001157-77.2019.8.11.0087. AUTOR(A): SERGIO CONSOLARI REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que houve a inércia da parte autora em praticar os atos que 

lhe incumbiam, por prazo superior a 30 (trinta) dias, haja vista que a parte 

autora não foi localizada para a realização do estudo social. Intimado a 

manifestar-se, o causídico do requerente informou que que a mesma não 

foi localizada, havendo mudado de município e não informado o novo 

endereço ao seu patrono. Pois bem, extrai-se do teor do art. 77 do Código 

de Processo Civil que é dever da parte atualizar o seu endereço sempre 

que houver mudança, seja ela temporária ou definitiva. Art. 77. Além de 

outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo: [...] V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos 

autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, 

atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação 

temporária ou definitiva; Outrossim, reza o art. 485, III, do Código de 

Processo Civil que: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] III - 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Assim, como a parte 

autora mudou de endereço sem qualquer informação ao Juízo, conforme a 

manifestação do causídico à fl. 38 (ID 29182561). Isto posto, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto, sem resolução de mérito, o presente feito. Com o trânsito em 

julgado desta decisão, dando-se as baixas necessárias, proceda-se ao 

arquivamento do feito, diante do abandono da causa. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 13 de março de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001264-24.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MENEGUETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001264-24.2019.8.11.0087. REQUERENTE: BANCO JOHN DEERE S.A. 

REQUERIDO: JORGE MENEGUETTI Vistos, etc. Em análise aos fólios, 

percebo que a parte requerente informa a desistência da demanda. Nesta 

senda, considerando que não houve a apresentação de resposta, não 

incide a norma prevista no §4º, do art. 485, do CPC, que dispõe: “§4º 

Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação”, tornando dispensável o consentimento da parte 

requerida. Em face do exposto, julgo extinto o processo sem julgamento do 

mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas e sem 

honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Escoado o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se o feito, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 13 de março de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59387 Nr: 2085-38.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Junior Dourado de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Processo n.º 2085-38.2018.811.0036 (59387)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o advogado dativo nomeado à fl. 75, para que apresente 

memoriais finais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão de 

direitos e ser-lhe aplicado multa por desídia..

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Guiratinga/MT, 05/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59474 Nr: 2123-50.2018.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Gomes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eliany Leandro de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°. 2123-50.2018.811.0036 (59474)

Inventário

Decisão.

Vistos, etc.

Considerando o teor da petição de fls. 61/62, levando em conta o principio 

da cooperação e também, o missão de ter que impulsionar o feito, 

CONCEDO a SUSPENSÃO do feito por 60 dias.

Expirirado o prazo acima, DEVERÁ o REQUERENTE/INVENTARIANTE já 

nomeado, PRESTAR, dentro de 05 (cinco) dias, o compromisso de bem e 

fielmente desempenhar o encargo (art. 617, I e parágrafo único, do CPC).

DEVERÁ ainda o INVENTARIANTE, dentro de 20 (vinte) dias, contados da 

data que prestar o compromisso, realizar as primeiras declarações, das 

quais se lavrará termo circunstanciado (art. 620 do CPC).

 Feitas as primeiras declarações, DETERMINO a CITAÇÃO dos herdeiros, 

da Fazenda Pública e do Ministério Público (por haver interesse de menor) 
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para os termos do inventário.

Concluídas as citações, ABRIR-SE-Á vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações, nos termos do art. 627 do Novo Código de 

Processo Civil.

Após, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 16 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 63143 Nr: 239-49.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo n.º 239-49.2019.811.0036 (63143)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o advogado dativo nomeado à fl. 98, para que apresente 

memoriais finais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão de 

direitos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Guiratinga/MT, 05/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 66384 Nr: 1366-22.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenildo Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 Processo n.º 1366-22.2019.811.0036 (66384)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

INTIME-SE o advogado dativo nomeado à fl.70, para que apresente 

memoriais finais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de destituição e 

aplicação de multa nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal, 

vez que o ilustre defensor já foi devidamente intimado para o ato (fl.128) e 

manteve-se inerte.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Guiratinga/MT, 06/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58414 Nr: 1708-67.2018.811.0036

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heverton Machado Rezende de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1708-67.2018.811.0036 (58414)

Ação Monitória

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o petitório retro da parte exequente

Dessa forma, DETERMINO que a secretaria EXPEÇA Carta Precatória para 

comarca de Primavera do Leste/MT, a fim de que CITE-SE a parte 

executada no endereço indicado à fl.82.

 Após, INTIME-SE a exequente para que se manifeste no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47315 Nr: 752-85.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Processo n.º 752-85.2017.811.0036 (47315)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Considerando que decorreu o prazo para o apelado apresentar as 

contrarrazões (ref:133), ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo. Com 

ressalva de que no ofício de encaminhamento conste que a razões de 

apelação são intempestivas.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de março de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60452 Nr: 2477-75.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 2477-75.2018.811.0036 (60452)

Ação de Alimentos

Decisão

Vistos etc.

Conforme certidão de ref. 72 decorreu o prazo para o advogado retirar a 

certidão de honorários na secretaria deste Juízo.

Logo, não havendo outras providências a serem cumpridas pela serventia, 

ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 06/03/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37574 Nr: 872-02.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirley Soares Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 
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OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT

 Dispositivo.a)Incluo a relação jurídica processual submetida à sessão de 

julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, na sessão 

extraordinária do dia 26/05/2020, às 09h00min horas (MT);b)Apresentado 

rol de testemunhas, conforme fls. 648 e 661, intimem-se, observando-se 

que é dispensável intimar as testemunhas que residem em outra comarca, 

sendo ônus da parte a apresentação delas se pretender-lhes à 

oitiva;c)Proceda-se à intimação pessoal dos jurados. Providencie-se cópia 

da pronúncia (fls. 511/515) e desse relatório aos jurados (art. 472, 

parágrafo único, CPP);d)Expeçam-se os ofícios necessários de reforço 

policial de modo a garantir a segurança no dia do julgamento, 

c u m p r i n d o - s e  a s  e x i g ê n c i a s  d a  C N G C . e ) I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.f)Intimem-se os Acusados, seus Defensores e o Ministério 

Público. Providencie-se o necessário. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 10 de março de 2020. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51411 Nr: 2662-50.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2662-50.2017.811.0036 (51411)

Ação Penal

Despacho

Vistos etc.

Considerando que a advogada dativa, nomeada à fl.75, mesmo após 

intimada pessoalmente (fls. 78/79), quedou-se inerte.

DETERMINO que a serventia EXPEÇA NOVA INTIMAÇÃO à defensora, via 

DJE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, 

sob pena de ver-se desconstituída da nomeação retro e ser-lhe aplicado 

multa por desídia..

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 11/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51579 Nr: 2693-70.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:, FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14924/O

 Processo n.º 2693-70.2017.811.0036 (51579)

Ação Penal

Despacho

Vistos etc.

Considerando que o advogado dativo, nomeado à fl.232, mesmo após 

intimado pessoalmente (fls. 246/247), quedou-se inerte.

DETERMINO que a serventia EXPEÇA NOVA INTIMAÇÃO ao defensor, via 

DJE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente memoriais finais, 

sob pena de ver-se desconstituído da nomeação retro e ser-lhe aplicado 

multa por desídia.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 11/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52808 Nr: 3095-54.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laruse Mariano Oliveira de 

Andrade Miranda - OAB:CE 32.570, Robson de Andrade Miranda - 

OAB:CE 26.057

 Processo n°: 3095-54.2017.811.0036 (52808)

Ação de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

ABRA-SE vistas dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO, para que se 

manifeste, requerendo o que entender de necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11 de março de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43666 Nr: 1508-31.2016.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Duarte Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celson Marcon - OAB:10.990, 

Felipe Andres Acevedo Ibañez - OAB:22.131/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1508-31.2016.811.0036 (43666)

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido retro de fl. 148, uma vez que as diligências na 

obtenção de informações sobre a parte requerida é atribuição da parte 

autora.

 Informações essas acessíveis a parte, sem a interferência judicial, 

através dos meios disponíveis como a realização de diligências junto ao 

DETRAN e Cartórios, repassando, posteriormente, essas informações ao 

Juízo para a devida citação e cumprimento da medida liminar concedida.

Além do mais, observa-se que não houve comprovação documental do 

esgotamento das tentativas de localização do endereço da parte 

requerida, de modo que não pode a parte autora querer passar o ônus 

que lhe incumbe para o Poder Judiciário, visto que somente em situações 

excepcionais admite-se a requisição pelo juiz de informações sobre a 

localização de endereço do requerido.

No mesmo sentido, não é possível a realização de bloqueio do bem sem 

que se tenha realizado a citação da parte requerida e lhe oportunizado o 

pagamento do débito correspondente.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu defensor, via DJe, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, indicando o 

endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção sem 

julgamento de mérito.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 67061 Nr: 1534-24.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teylon Antunes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986/O

 Autos n° 1534-24.2019.811.0036 (67061)
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Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

 Em resposta ao ofício nº284/2020/PRRMESC/MT de Ref. 110, designo 

audiência, para o dia 25/03/2020 às 13h45min através de 

videoconferência, conforme solicitado pelo Subdiretor da Penitenciária 

Major Eldo Sá Côrrea – Mata Grande, para realização de interrogatório do 

acusado TEYLON ANTUNES DOS SANTOS.

OFICIE-SE à Penitenciária Major Eldo Sá Côrrea – Mata Grande, enviando o 

link e a senha de acesso ao sistema de videoconferência.

Intime-se.

 Cumpra-se com URGÊNCIA por se tratar de réu preso, bem como em 

razão da proximidade do ato designado.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 16/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55888 Nr: 683-19.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JNdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 Processo nº: 683-19.2018.811.0036 (55888)

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos, etc.

INTIME-SE a parte exequente através de seu advogado, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente endereço atualizado da parte executada.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 13 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50543 Nr: 2278-87.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darlon de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudimara Lemos de 

Carvalho Cândido - OAB:6101/MT, Marcos Roberto de Souza 

Cândido - OAB:16871/MT

 Processo n° 2278-87.2017.811.0036 (50543)

Ação Penal

Despacho.

Vistos, etc.

OFICIE-SE, por meio do endereço eletrônico de e-mail, constante no ofício 

de fls. 235/236 à Terceira Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, 

encaminhando o link e senha de acesso.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 13 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58157 Nr: 1595-16.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marina Costa e Castro - 

OAB:22986/MT

 Processo n.º 1595-16.2018.811.0036

Código: 58157

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Indefiro o pedido do réu para nomeação de defensor, uma vez que já há 

nos autos defensor dativo nomeado para defesa de seus interesses, 

conforme se vê da decisão de Ref. 39.

INTIME-SE a advogada dativa nomeada em ref. 39, para que apresente as 

razões de apelação no prazo de 08 (oito) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Guiratinga/MT, 13/03/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 62940 Nr: 160-70.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcostone Moura Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Girardi - OAB:MT 

20015, Kenia Marlova Forgiarini - OAB:16610/MT

 Processo n° 160-70.2019.811.0036 (62940)

Ação Penal

Despacho.

Vistos, etc.

OFICIE-SE, por meio do endereço eletrônico de e-mail, constante no ofício 

de fls. 128/129 à Terceira Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, 

encaminhando o link e senha de acesso.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 13 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51106 Nr: 2520-46.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grendene S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raiza Mariane Lebrero Garcia- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Dresch - OAB:88561/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo a parte exequente, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido prosseguimento no 

feito, inclusive, requerendo o que entender de direito.

 Guiratinga - MT, 16 de março de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47261 Nr: 696-52.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Ribeiro de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Banco Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayra Souza de Moraes - 

OAB:14.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/ 19.077, Iago Pablo dos Santos Brito - OAB:MS/ 21.561

 Autos n° 696-52.2017.811.0036 (47261)

Cumprimento de Sentença
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Decisão.

Vistos, etc.

DEFIRO o pleito da parte requerente às fls. 201/203, para isso:

1) CORRIJA-SE a autuação para que passe a constar no Sistema Apolo e 

na capa dos autos como tipo de ação: Cumprimento de Sentença, bem 

como passe a constar no polo ativo os causídicos da parte requerida, 

ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS S.A e no polo passivo 

ANTONIO RIBEIRO DE MORAES.

3) Logo após, INTIME-SE a parte executada para que no prazo de 15 

(quinze) dias, PAGUE a integralidade do débito referente AO VALOR DOS 

HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS, no valor de R$ 6.078,18 (seis mil setenta e 

oito reais e dezoito centavos), sob pena de aplicação de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido e, também, dos 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), sem prejuízos dos atos 

processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos forem 

necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do CPC).

4) INTIME-SE ainda a parte EXECUTADA que transcorrido o prazo previsto 

no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

CPC).

5) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do presente 

feito.

6) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 16/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34131 Nr: 966-81.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Sales da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL SALES DA SILVA, Cpf: 

01786732181, Rg: 1846630-3, Filiação: Nicolina Sales da Silva, data de 

nascimento: 25/06/1958, brasileiro(a), natural de Chapada dos 

Guimarães-MT, convivente, serviços gerais de fazenda, Telefone 

66*9607-4507. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para 

CONDENAR o Acusado DANIEL SALES DA SILVA, vulgo “branco”, 

brasileiro, convivente, serviços gerais, nascido aos 25/06/1958, natural de 

Chapada dos Guimarães, portador do RG nº 1846630-3 SESP-MT e CPF nº 

017.867.321-81, filho de Nicolina Sales da Silva, residente na Rua 

Generoso Ponce, s/nº, Centro, em Guiratinga/MT, como incurso na pena 

do art. 129, §1º, incisos I e III, e art. 147, todos do Código Penal na forma 

do art. 69 do mesmo Estatuto Repressor. Em observância às diretrizes dos 

arts. 59 e 68 do Código Penal passo a dosar a pena:DA DOSAGEM DA 

PENA.3)DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA -ART. 129, §1º, 

incisos I e III DO CÓDIGO PENAL:O Código Penal atribui para o crime de 

lesão corporal de natureza grave a pena de reclusão, de um a cinco anos 

e multa. Observa-se que conforme demonstrado na fundamentação, o 

acusado praticou o crime de lesão corporal de natureza grave no qual se 

resultou com duas qualificadoras . Nesse sentido, observa-se que as 

duas qualificadoras não estão elencadas no art. 61 do CP. Por 

consequência, este juízo utilizará a qualificadora da Incapacidade para as 

ocupações habituais, por mais de trinta dias para qualificar o delito de 

lesão corporal e utilizará a qualificadora da debilidade permanente de 

membro, sentido ou função como circunstâncias judiciais desfavoráveis 

que serão devidamente dosados na primeira fase da dosimetria da 

pena.PRIMEIRA FASE – PENA-BASEAnalisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à 

CULPABILIDADE, a conduta do Acusado não foge a normalidade do tipo. 

Resta constatado que o réu não possui maus ANTECEDENTES. Em relação 

à CONDUTA SOCIAL não há nenhuma prova juntada pelo Ministério Público 

que demonstre a inadequação do comportamento do réu perante a sua 

família e a sociedade. Da mesma forma não há nada de concreto 

demonstrado nos autos que desabone a PERSONALIDADE do réu. Não 

houve CIRCUNSTÂNCIAS anormais na prática do crime em comento que 

mereça aplicação desfavorável nesta fase. Quanto aos MOTIVOS do 

crime não lhe afetam.Em análise das provas juntadas aos autos o fato 

praticado causou CONSEQUÊNCIA GRAVE, pois foi comprovado através 

de Laudo Pericial, que a vítima ficou com debilidade permanente de 

membro, sentido ou função. No que se refere ao COMPORTAMENTO DA 

VÍTIMA, devo salientar que as atitudes da vítima nada contribuíram para a 

concretização do crime. Após análise das circunstâncias judiciais, 

sopesando uma a uma, FIXO A PENA-BASE em 01 (um) ano, 01 (um) mês 

e 15 (quinze) dias de RECLUSÃO.SEGUNDA FASE – PENA 

PROVISÓRIA:RECONHEÇO a circunstância AGRAVANTE prevista no 

inciso II, alínea “h” do art. 61 do CP, pois o crime foi cometido contra maior 

de 60 (sessenta anos). Inexistem circunstâncias atenuantes.Dessa forma, 

fixo a PENA PROVISÓRIA em 01 (um) ano, 03 (três) mês e 23 (vinte e três) 

dias de RECLUSÃO.TERCEIRA FASE – PENA DEFINITIVA:Inexistem causas 

de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Assim, após 

considerar todas as circunstâncias cabíveis, fixo a PENA-DEFINITIVA para 

o crime em 01 (um) ano, 03 (três) mês e 23 (vinte e três) dias de 

RECLUSÃO.4)DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA – ART. 147 

do CÓDIGO PENAL:PRIMEIRA FASE – PENA-BASEAnalisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se 

refere à CULPABILIDADE, a conduta do Acusado é normal ao tipo. Não há 

registro de antecedentes, nos termos da Súmula 444 do STJ.Em relação à 

CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE do acusado nada há nos atos de 

concreto que venha a desaboná-las. Não houve CIRCUNSTÂNCIAS 

anormais na prática do crime em comento que mereça aplicação 

desfavorável nesta fase, da mesma forma são os MOTIVOS do crime que 

não lhe afetam.O fato praticado não causou nenhuma CONSEQUÊNCIA 

GRAVE. Por fim, vislumbro que COMPORTAMENTO DA VÍTIMA e as suas 

atitudes não contribuíram para a concretização do crime pelo réu.Após 

análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A 

PENA-BASE em 01 (um) mês de DETENÇÃO.SEGUNDA FASE – PENA 

PROVISÓRIA:RECONHEÇO a circunstância AGRAVANTE prevista no 

inciso II, alínea “h” do art. 61 do CP, pois o crime foi cometido contra maior 

de 60 (sessenta anos). Inexistem circunstâncias atenuantes.Desse modo, 

a fixo a PENA PROVISÓRIA em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de 

DETENÇÃO.TERCEIRA FASE – PENA DEFINITIVA.Inexistem causas de 

aumento ou de diminuição a serem consideradas. Assim, após analisar 

todas as circunstâncias cabíveis, fixo a PENA-DEFINITIVA em 01 (um) mês 

e 05 (cinco) dias de DETENÇÃO.5) DO CONCURSO MATERIAL:Assim, uma 

vez que os crimes cometidos pelo Acusado foram praticados na forma de 

concurso material, art. 69 do Código Penal, CONDENO o Acusado DANIEL 

SALES DA SILVA à pena privativa de liberdade no total de 01 (um) ano, 03 

(três) mês e 23 (vinte e três) dias de RECLUSÃO e 01 (um) mês e 05 

(cinco) dias de DETENÇÃO.6)DA DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE 

CUMPRIMENTO DA PENA:Compulsando os autos, verifica-se que o 

acusado não ficou recluso preventivamente.Para início de cumprimento da 

pena privativa de liberdade, fixo o REGIME ABERTO, nos termos do artigo 

33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.Impossível à substituição da pena 

privativa de liberdade, uma vez que o réu cometeu o crime com violência e 

grave ameaça (art. 44, I, do CP).CONCEDO ao condenado o BENEFÍCIO DA 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, visto que a execução da pena 

privativa de liberdade não é superior a 02 (dois) anos, além de que o 

presente feito e as condições pessoais do condenado DANIEL SALES DA 

SILVA preenchem os requisitos expostos no art. 77, incisos I, II e III do 

Código Penal. Nesse sentido estabeleço as condições do benefício da 

suspensão condicional da pena que deverão ser obedecidas pelo 

condenado:1) o prazo da suspensão será de 02 anos (art. 77 da CP);2) 

deverá o condenadoprestar serviços à entidade pública do Município de 

Guiratinga/MT denominadaCRAS - Centro de Referência de Assistência 

Social, com duração de 05 (cinco) horas semanais, durante 01 (um) ano 

(art. 78, §1º do CP);3) não se ausentar da comarca onde reside, sem 
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autorização do juiz (art. 78, § 2º, b, do CP);4) comparecimento pessoal e 

obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades 

(art. 78, § 2º, c, do CP);7)DAS DELIBERAÇÕES FINAIS.Em razão da 

apresentação dos memoriais pelo patrono da parta acusada, e pela 

justificativa plausível REVOGO a decisão de fls. 122/123, para AFASTAR 

a aplicação da referida multa destinada ao patrono Dr. FERNANDO 

FERREIRA DA SILVA, OAB/MT nº 14.924 e os demais dispositivos.Dessa 

forma, DETERMINO a Secretaria que DEIXE de expedir a referida certidão 

para a formalização do título executivo judicial em desfavor do patrono Dr. 

FERNANDO FERREIRA DA SILVA, CONTUDO caso já tenha expedido e 

remetido para Procuradoria da Fazenda Estadual a mencionada certidão, 

RECOLHA-SE a certidão, se necessário EXPEÇA-SE o competente contra 

ofício/mandado.DETERMINO, ainda, que a Secretaria da Vara Única NÃO 

expeça-se OFÍCIO para o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil 

da Seccional do Mato Grosso em relação aos termos da mencionada 

decisão.DEIXO de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados 

pela infração (art. 387, IV do Código de Processo Penal), visto que não 

houve qualquer prejuízo sofrido pela ofendida que tenha sido demonstrado 

nos autos.CONDENO o réu em custas processuais na forma do artigo 804 

do Código de Processo Penal, observando-se o disposto no artigo 12 da 

Lei 1.060/50.Por fim, concedo ao condenado o direito de apelar em 

liberdade, uma vez que inexistem as hipóteses do art. 312 do Código de 

Processo Penal nos presentes autos.O condenado deverá ser intimado 

pessoalmente da sentença, nos termos do art. 392, do Código de 

Processo Penal, devendo o Sr. Oficial de Justiça atentar-se para o item 

7.14.2 da CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se.CIENTIFIQUE-SE o 

Parquet.Após, o trânsito em julgado:a) LANCE-SE o nome do acusado no 

rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal);b) OFICIE-SE 

o TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 15, III, da CF, ao IICC e 

ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais);c) EXPEÇAM-SE as 

guias de execução penal;d) REMETAM-SE os autos ao contador para 

calcular as custas processuais aplicadas e após, intime-se a Procuradoria 

da Fazenda Estadual para executar aquela, com cópia do cálculo e da 

sentença. e) ARQUIVE-SE.Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga– 

MT, 19/11/2019.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WILMAR DANIEL 

RAMBO, digitei.

Guiratinga, 13 de março de 2020

Valtemir dos Santos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39601 Nr: 43-84.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luana Alves dos Santos, Carlos Ramão 

Romero Jara, Denilson Richtic, Paulo Eduardo Lima de Oliveira, Pedro da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT, 

Leonardo Frederico Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, 

Nylvan José da Silva - OAB:17.805-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO o advogado Dr. NYLAN JOSÉ 

DA SILVA, OAB/MT 17.805, para apresentar os MEMORIAIS FINAIS em 

favor dos réus, com URGÊNCIA, conforme determinado na r. Decisão ref. 

257.

Guiratinga - MT, 17 de março de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6968 Nr: 833-88.2004.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público 

Municipal de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cesar Brzezinski 

Filho - OAB:15.105/O - MT, Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que transcorreu o prazo para que a parte ré Arcelei 

Matos Mendonça, por meio do seu advogado, apresentasse as alegações 

finais, no prazo de 05 (cinco) dias, mesmo sendo devidamente intimado 

por Certidão de fls. 120, disponibilizado no DJE n° 10660, de 21/01/2020 e 

publicado no dia 22/01/2020.

 Guiratinga - MT, 3 de março de 2020.

Oficial Escrevente

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000055-42.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CAVALCANTE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Processo n.º 1000055-42.2020.8.11.0036 Ação Declaratória Decisão. 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE LIMINAR, 

proposta por ANTÔNIO CARLOS CAVALCANTE SILVA, em face de 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO 

E INV. e ROGERIO DIEGO ARAÚJO MANTOVANI EIRELI, todos devidamente 

qualificados. Em resumo, a parte autora alega que foi surpreendida em sua 

residência correspondência da empresa Serasa Experian, informando a 

existência de apontamento em seu nome junto à Aymoré Créditos 

Financiamento e Investimento, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e 

duzentos reais). Aduz que jamais realizou mencionado empréstimo e se 

surpreendeu com a negativação de nome por uma suposta dívida no valor 

R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) realizado pela Cessionária de 

Credito Aymoré Credito Financiamento, primeira reclamada. Assim, 

liminarmente, o autor requer a exclusão de nome dos órgãos de proteção 

ao crédito (SPC/SERASA). É o relatório. Fundamento. O Novo Código de 

Processo Civil, de certa forma, incorporou o entendimento do Código 

anterior de que os pedidos liminares de antecipação de tutela têm seu 

deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Senão vejamos, 

segundo estabelece o art. 300, caput, Novo Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Analisando, portanto, as duas condições 

específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, o fumus boni iuris e o 

periculum in mora, noto pertinente o DEFERIMENTO dele, uma vez que, com 

base em cognição sumária, observa-se que os mencionados requisitos 

estão presentes neste caso concreto. Compulsando a petição inicial e os 

documentos acostados, observa-se que o questionamento da parte autora 

reside na cobrança indevida de uma dívida com a empresa Rogerio Diego 

Araújo Mantovani – Eireli e Aymore Credito Financiamento. Inicialmente, 

verifica-se a plena configuração do periculum in mora, tendo em vista que 

a inscrição em cadastro de inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja 

ela física ou ideal, restrições em vários aspectos normais de sua vida civil, 

na exata medida em que lhe dificulta o acesso às vias de crédito e, até 

mesmo, a celebração de simples contratos. Como se sabe, a inscrição em 

cadastro de inadimplentes tem a finalidade de proteger o próprio comércio, 

no sentido que fornece aos que dele participam um histórico de suas 

condutas comerciais negativas, além de alertar acerca de eventuais 

situações de insolvência. Tem, ainda, o objetivo velado de “coagir”, por 

vias legais, o devedor a cumprir a obrigação. Sendo, portanto, medida com 

efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do razoável e da 

lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aqueles cidadãos 

idôneos que não mereçam ali figurar, seja porque jamais incorreram em 
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mora, seja porque têm razões para discutir judicialmente o débito em 

atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao deferimento 

do pedido liminar, qual seja, a plausibilidade do direito invocado. Nesse 

sentido, a priori, percebe-se que o autor esta com o seu nome inserido 

nos cadastros negativos, conforme documento de id 28990753, por uma 

dívida, proveniente de uma relação contratual, em que a sua legitimidade, 

licitude e valor ainda são objetos de discussão judicialmente. Assim, resto 

convicto, que neste momento processual não há motivos plausíveis para 

que a parte autora seja obrigada a arcar com os encargos provenientes 

de uma inscrição em cadastro negativo de crédito até que os fatos sejam 

esclarecidos, pois, facilmente, por ser um por conta do risco dela sofrer 

danos irreparáveis. Portanto, presentes os requisitos, a concessão da 

liminar requerida na petição inicial é medida que se impõe, principalmente, 

por este Juízo não vislumbrar perigo de irreversibilidade dos efeitos desta 

decisão para a parte requerida (art. 300, §3º, do Novo CPC). Decido. 

Diante do exposto, DEFIRO OS PEDIDOS LIMINARES expostos na petição 

inicial, aduzidos pela autora ANTÔNIO CARLOS CAVALCANTE SILVA, 

para isso: 1) DEFIRO a gratuidade da justiça. 2) DETERMINO a inversão do 

ônus da prova em favor da parte autora, consumidora, incumbindo aos 

requeridos AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INV., BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A e ROGERIO DIEGO ARAÚJO MANTOVANI 

EIRELI o ônus de provar a licitude, regularidade e vencimento do contrato 

em comento, nº. 00000020030427876000, que resultou na restrição do 

nome da parte autora no mercado de crédito, inclusive exibindo o referido 

contrato nestes autos. 3) DETERMINO, até o final do trâmite processual, a 

abstenção da inscrição do nome do autor ANTÔNIO CARLOS 

CAVALCANTE SILVA nos cadastros negativos dos órgãos de proteção 

ao crédi to,  referente ao contra to  em comento,  nº . 

00000020030427876000. 4) Desse modo, DETERMINO a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO das empresas requeridas AYMORÉ CREDITO 

FINANCIAMENTO E INV., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e ROGERIO 

DIEGO ARAÚJO MANTOVANI EIRELI, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, TOMEM as providências administrativas necessárias, para exclusão 

do nome da Parte Autora dos cadastros do SPC, SERASA e demais 

órgãos de proteção ao crédito. 5) Por este Juízo vislumbrar a possibilidade 

da realização de acordo judicial entre as partes no presente feito (art. 3º, 

§2º e §3º do NCPC), ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo 

para designação de audiência de conciliação, após INTIME-SE a parte 

autora, por meio de seus Advogados e CITE-SE/INTIME-SE a parte 

requerida para comparecer no ato. 6) Por fim, CASO TENHA ÊXITO A 

CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos conclusos para a homologação do 

acordo, CONTUDO CASO AS PARTES NÃO ENTREM EM ACORDO, 

INTIME-SE a parte REQUERIDA para que no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente a contestação, a partir da data da referida audiência, sob pena 

de revelia e presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial e, 

também, INTIME-SE a PARTE AUTORA para que posteriormente ofereça a 

impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 7) No final, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 16/03/2020. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47200 Nr: 667-02.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Mendonça Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Dias Pio - OAB:27949/0

 Intimar o advogado nomeado no termo de audiência de fls, 60, para que 

promova nos autos as alegações finais do acusado, no prazo legal.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000079-84.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. I. E. D. C. I. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO(A))

EVELYN CAVICHIOLI OAB - SP411158 (ADVOGADO(A))

FELIPE GONCALVES LOPES TABERNERO MARTINS OAB - SP386630 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. F. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000079-84.2020.8.11.0096 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.209 da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a Parte Requerente, na pessoa dos seus advogados 

da decisão proferida no ID n° 30440874, bem como para, no prazo legal, 

promover o recolhimento o preparo das missivas (decisão serve como 

carta precatória) ou promover a respectivas distribuições junto aos Juízos 

Deprecados, comprovando o cumprimento. Assinado eletronicamente por: 

IOLANDA VALCLERIA ALVES DE ANHAIA OLIVEIRA 17/03/2020 18:40:40

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46650 Nr: 398-21.2010.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABILIO FERREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRYAN LUCAS LANG DE 

OLIVEIRA - OAB:24778/O

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Abilio 

Ferreira Leite, em relação ao crime previsto no artigo 155, §4°, inciso I, c/c 

artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 107, IV, 

do Código Penal c/c art. 109, inciso V, do Código Penal.DETERMINO a 

restituição do documento pessoal apreendido às fls. 16/verso, ao réu 

Abilio Ferreira Leite, mediante documento comprobatório de 

identificação.Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a 

presente decisão aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações 

nos autos.Ciência ao Ministério Público.Após o Trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas necessárias.P. R. I.Itaúba/MT, 15 

de janeiro de 2020. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86812 Nr: 2818-52.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONALISA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1209 ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os advogados 

das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Consigno, ainda, que não serão consideradas relevantes 

as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3556 Nr: 6-77.1993.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLER INDUSTRIA E COMERCIO DE 
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MADEIRAS LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:3247/MT, ROBERT LUIZ DO NASCIMENTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5603/MT, 

Thâmera Beatriz Plens - OAB:MT 20.482-O

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo VI, Seção 16, Artigos 1.209, §1º da CNGC e Art. 24 

da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

acerca do retorno dos autos da instância superior. Bem como para, 

querendo, apresentem manifestação, no prazo de 05(cinco) dias. 

Consigno, que decorrido o prazo assinalado e nada requerido os autos 

serão remetidos ao arquivo, consoante determinado no parágrafo único do 

Art. 24 da referida Portaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73009 Nr: 2587-10.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FRANCISCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560, Neuma T. Cielo Mânica - OAB:MT-3508-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls. 256, bem como nos termos da 

Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1209 ambos da CNGC/MT, e Art. 26 

da Portaria nº01/2019 deste Juízo, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da Parte Autora/Exequente, via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre o valor apurado pela 

contadoria às fls. 257/258.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85232 Nr: 1805-18.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES ROSSANI DE ARAUJO, RONALDO 

COAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Amaro Rodrigues - 

OAB:83933, DAVID ANTUNES DAVID - OAB:44355, SIMONI REZENDE DE 

PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, HELIO PASSADORE - OAB:9143, Thiago 

Rebellato Zorzeto - OAB:14.338-A

 Tendo em vista a sistemática do Código de Processo Civil de 2015, e em 

respeito ao princípio da dialeticidade, também chamado de vedação das 

decisões surpresas, previsto no artigo 9.° do Código de Processo Civil, 

assim como determinado pelo artigo 1.023, § 2.°, do referido diploma 

normativo, bem como com fulcro nos Artigos 2º, II, 6º e 22º da Portaria 

01/2019 deste Juízo impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as 

partes Requeridas para se manifestarem acerca dos embargos 

declaratórios com efeitos infringentes opostos às ref.107, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71105 Nr: 390-39.2013.811.0096

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Kanut, OSCAR HERMINIO FERREIRA 

FILHO (Espólio), OSCAR FERREIRA BRODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:69269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7335, LUIZ ORIONE NETO - OAB:MT - 3.606

 Impulsiono os presentes autos com finalidade de intimar a parte autora 

Copel Geração e Transmissão S/A e o terceiro Espólio de Oscar Hermínio 

Ferreira Filho, Espólio de Maria Amélia Ferreira, Espólio de Sylvia Ferreira e 

Espólio de Oscar Herminio Ferreira Junior para, querendo, apresentarem 

contrarrazões ao recurso adesivo de fls. 1499/1511.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71106 Nr: 391-24.2013.811.0096

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSO CLIMIKE, OSCAR HERMINIO FERREIRA 

FILHO (Espólio), OSCAR FERREIRA BRODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:69269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7335, LUIZ ORIONE NETO - OAB:MT - 3.606

 Impulsiono os presentes autos com finalidade de intimar a parte autora 

Copel Geração e Transmissão S/A e o terceiro Espólio de Oscar Hermínio 

Ferreira Filho, Espólio de Maria Amélia Ferreira, Espólio de Sylvia Ferreira e 

Espólio de Oscar Herminio Ferreira Junior para, querendo, apresentarem 

contrarrazões ao recurso adesivo de fls. 1478/1491.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71191 Nr: 474-40.2013.811.0096

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO APARECIDO STANDINIK, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA FILHO (Espólio), OSCAR FERREIRA BRODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:69269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7335, LUIZ ORIONE NETO - OAB:MT - 3.606

 Impulsiono os presentes autos com finalidade de intimar a parte autora 

Copel Geração e Transmissão S/A e o terceiro Espólio de Oscar Hermínio 

Ferreira Filho, Espólio de Maria Amélia Ferreira, Espólio de Sylvia Ferreira e 

Espólio de Oscar Herminio Ferreira Junior para, querendo, apresentarem 

contrarrazões ao recurso adesivo de fls. 1538/1550-v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44157 Nr: 1036-59.2007.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ACELINO MOREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Paula - 

OAB:10.374-B

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Art. 482, 

VI da CNGC impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade 

de intimar o(s) advogado(s) do Réu, via DJE,para no prazo de 05(cinco) 

dias, apresentar as alegações finais, conforme determinado às fls. 272.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71104 Nr: 389-54.2013.811.0096

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Aparecido Fenilli, Joseneide Gois Fenilli, 

Alfair Albani Fenilli, Carmen Darci Silva Fenilli, OSCAR HERMINIO FERREIRA 

FILHO (Espólio), OSCAR FERREIRA BRODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:69269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7335, LUIZ ORIONE NETO - OAB:MT - 3.606

 Impulsiono os presentes autos com finalidade de intimar a parte autora 

Copel Geração e Transmissão S/A e o terceiro Espólio de Oscar Hermínio 

Ferreira Filho, Espólio de Maria Amélia Ferreira, Espólio de Sylvia Ferreira e 

Espólio de Oscar Herminio Ferreira Junior para, querendo, apresentarem 

contrarrazões ao recurso adesivo de fls. 1512/1525.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 73910 Nr: 1268-27.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gladerson Cristiano Schmeing

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Autos nº: 1268-27.2014.811.0096.

Código Apolo nº: 73910.

 Vistos, etc.

1 - Deixo por ora de analisar a manifestação das partes.

2 - ABRA-SE vista ao Ministério Público para análise de eventual 

prescrição.

Após, conclusos para deliberação.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70905 Nr: 185-10.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA BERLEZE PAGOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA BERLEZE PAGOTTO, Cpf: 

01000857174, Rg: 1432796-1, Filiação: Zenite Fatima Sur Berleze e Romeu 

Olinto Berleze, data de nascimento: 21/04/1980, brasileiro(a), natural de 

Ubiratã-PR, casado(a), desempregada, Telefone 3523-1110. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima indicada e qualificada, 

para tomar ciência acerca do levantamento de valores constantes nos 

alvarás eletrônicos 578842-0/2020 e 578843-9/2020 em favor do 

advogado Dr. Claudio Leme Antonio.

Despacho/Decisão: Vistos, etc. 1 - Com a remessa dos autos, INTIME-SE a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal para, querendo, 

apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 

(trinta dias), ou concordar com o cálculo apresentado pelo exequente, na 

forma do artigo 535 do Código de Processo Civil, sob pena de ser 

acrescido honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do 

débito, na forma do § 1º do artigo 523 do NCPC.2 - Interposta impugnação, 

CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, no prazo de 

15 dias. Após, façam os autos conclusos.3 - Se decorrer o prazo legal 

sem interposição da impugnação sobredita, CERTIFIQUE-SE e 

REQUISITE-SE o pagamento por meio de Ofício de Requisição de Pequeno 

Valor à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, cujo adimplemento deverá ser realizado no prazo de 02 meses, 

contados da entrega da requisição, mediante depósito na agência de 

banco oficial mais próxima da residência do exequente (art. 535, §3º, 

inciso II, do NCPC), sob as penas da lei.4 - Não sendo o caso do parágrafo 

anterior, EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal (art. 535, §3º, inciso I, do NCPC).5 - DEFIRO os 

benefícios da Justiça gratuita ao exequente, posto que hipossuficiente, 

conforme já reconhecido na fase cognitiva, nos termos do art. 5.º, inciso 

LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 98 do 

Código de Processo Civil.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, servindo a presente 

decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA.Itaúba/MT, 05 de junho de 2019.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 17 de março de 2020

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000776-55.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER LEANDRO DA CAMARA OAB - SP405112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA A APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 10 (DE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000692-54.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIMA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA OAB - 

MT0018380A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000463-94.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. V. (REQUERIDO)

 

Autos nº: 1000463-94.2019.811.0027 -SENTENÇA- A parte autora 

GBRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, vem aos autos 

requerer a extinção da presente distribuição de carta precatória, a qual 

buscava a localização e apreensão do veículo objeto do requerimento 

inicial. Vieram os autos conclusos. É breve relatório. DECIDO Sem 

delongas, diante do pedido constante nos autos, no que se refere à 

homologação da desistência da ação (ID 27471751), logo, havendo a 

perda o objeto pela localização e apreensão do veículo no processo 

principal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, e, por consequência, JULGO 
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EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora, sendo o 

caso, intime-se para pagamento dos valores apresentados. Expeça-se o 

necessário. Desnecessário o decurso de prazo. Promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Iiquira/MT, 16 de março de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000783-47.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

SINOBILINO RAMOS CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR DONIZETE RIBEIRO OAB - SP109334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000028-91.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

EUZIMAR NERES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIA CABRAL (EXECUTADO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000028-91.2017.8.11.0027 Polo Ativo: EUZIMAR NERES DA SILVA Polo 

Passivo: ENIA CABRAL A sentença dispensa relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de Cumprimento de 

Sentença, assim sendo, retifique a autuação, de modo a constar o nome 

da ação como Cumprimento de Sentença, efetivando as demais alterações 

na Secretaria do Juizado Especial. Verifica-se que a Executada cumpriu 

com a condenação imposta (ID 18285782) e realizou o pagamento da 

quantia cobrada pela Exequente, conforme comprovantes anexos ao ID 

18064826. Ainda, consta nos autos, Certidão expedida pela Secretaria 

dispondo sobre o cumprimento da obrigação pela Executada (ID 

30234331). Pois bem, considerando a quitação da obrigação disposta na 

presente Execução, a extinção do feito é medida que se impõe. Pelo 

exposto, DETERMINO à secretaria que retifique a autuação, fazendo 

constar o nome da ação como Cumprimento de Sentença. Com fulcro no 

inciso II, do artigo 924 e artigo 925 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução de mérito. Proceda-se o arquivamento dos 

autos, com as baixas e anotações necessárias. Submeto o presente 

Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 16 de março de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes e arquivem-se. Itiquira/MT, data 

registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-55.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA PANIAGO DOS SANTOS OAB - MT26094/O (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA OAB - MT21446/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000679-55.2019.8.11.0027 Polo Ativo: TOCOL COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA. Polo Passivo: MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Certifique-se a secretaria sobre o Trânsito em Julgado da 

sentença constante ao ID 299399863. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE 

os autos. Caso não haja intimação expedida às partes, expeça-se o 

necessário. Às providências. Itiquira-MT, 16 de março de 2020. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-90.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA BENITEZ (REQUERIDO)

MAYARA BATISTA GODEGUEZ (REQUERIDO)

 

Dados do Processo: Processo: 1000041-90.2017.8.11.0027; Valor causa: 

R$ 2.845,74; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: GOITIQUIRA MOVEIS 

E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: 

MAYARA BATISTA GODEGUEZ, RICARDO FERREIRA BENITEZ Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos 

termos do processo acima indicado, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de CONCILIAÇÃO que se realizará no dia 

16/11/2017, ÀS 08H00MIN, no Edifício do Fórum, sito no endereço a seguir 

descrito: SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA E 

INFORMAÇÕES: RUA MATO GROSSO, 140, CENTRO, FÓRUM DR. 

FRANCISCO B. FILHO, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 - TELEFONE: (65) 

34911391.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-51.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DYANE DAROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000009-51.2018.8.11.0027 Polo Ativo: PAULA DYANE DAROS 

SILVA Polo Passivo: VIVO S/A. Vistos. Relatório dispensado nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pela parte 

Promovente em face da Promovida, todos devidamente qualificados nos 

autos, requerendo a tutela jurisdicional para declarar a inexistência do 
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débito apontado na inicial e a condenação da Promovida em danos morais. 

Aduziu a parte Promovente que desconhece a dívida. Realizada audiência 

de tentativa de conciliação, esta restou inexitosa, em razão de ausência 

de acordo (ID 13801654). Contestação (ID 12408882) e impugnação (ID 

12487219) foram apresentadas tempestivamente. É a suma do essencial. 

MOTIVAÇÃO. Encontra-se a presente lide, sob a esfera dos direitos 

tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa Promovida, 

inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo preliminares a serem 

analisadas, passo ao julgamento do mérito, e verifico que a pretensão da 

parte Promovente merece parcial acolhimento. Eis os motivos. Temos por 

regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é 

da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. 

Tratando-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu. Restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como ocorre no presente caso. Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Além disso, segundo 

a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, 

compete ao Réu alegar na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso, a 

Promovida, nada provou em relação aos fatos alegados, sustentando sua 

defesa na regularidade da contratação e na inclusão do nome do 

Promovente nos órgãos de proteção ao crédito por falta de pagamento, 

pugnando pela improcedência da ação. A comprovação da relação jurídica 

faz-se com a apresentação de contrato devidamente assinado. As faturas 

constantes à contestação não são hábeis a comprar a existência de 

contrato entabulado entre as partes. Ademais, o endereço constante nas 

faturas se diverge do comprovante de endereço trazido pelo Promovente. 

Deste modo, a parte promovida não desincumbiu do ônus imposto pela lei, 

vejamos: Artigo 373 - O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Os fundamentos genéricos da defesa não são aptos para afastar a 

responsabilidade da parte Promovida quanto aos fatos comprovados pela 

parte Promovente. Ausentes os elementos que comprovem a relação 

contratual, resta configurada a indevida inscrição junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, o que impõe a declaração de sua inexistência. 

Ademais, as alegações da exordial acompanhadas dos documentos 

trazidos pela parte Promovente, são provas robustas, a ponto de se impor 

condenação à parte Promovida. Portanto, inadmissível a conduta da parte 

Promovida em negativar o nome da parte Promovente por dívida não 

contraída por ela, visto que, é de sua responsabilidade o cadastro dos 

clientes, o controle de vendas, bem como as cobranças, e por 

consequência, os danos decorrentes de cobranças indevidas, não sendo 

admissível a tese levantada na defesa. Tal fato, deixa evidente a 

desorganização da Promovida ao efetuar cadastro, vendas e cobranças 

dos clientes, cabendo a mesma exigir ao máximo informações acerca 

destes quando da celebração de contratos, no intuito de se evitar fraudes. 

Portanto, não podemos olvidar do velho brocardo latino - allegatio et non 

probatio quasi non allegatio, já que "As meras alegações, desprovidas de 

base empírica, nada significam juridicamente e não se prestam a produzir 

certeza" (STJ; 1ª Turma; ROMS nº 10873/MS; Rel. Min. José Delgado). 

Nesse passo, a Reclamada deve assumir o risco de sua própria conduta 

omissiva de cautela, não sendo concebível atribuir a falha no serviço ao 

consumidor. É indiscutível que a inscrição do nome da parte Promovente 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito, causam abalo moral, humilhações, 

inconveniências e dissabores. E, considerando que o dano moral diz 

respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina 

especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça 

vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na 

própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se 

como parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa perspectiva, para a 

demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal 

entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato. Isso 

porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. DANO MORAL - Negativação indevida - 

Desnecessidade da prova do dano que se presume - Recurso não 

provido?. (Destacamos). (TJSP - 1ª Tur. Cív. - APC nº 989090012186 - 

Des. Rel.: Alcides Leopoldo e Silva Júnior - DJU 04/02/2009). Súmula 22 da 

Turma Recursal de Mato Grosso, assim redigida: “A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação 

preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017). Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de danos morais em razão da negativação indevida do nome 

parte Promovente. Diante das situações expostas, concluo que os fatos e 

provas coligidas são determinantes para a condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização pelos prejuízos morais sofridos pela 

Reclamante, posto que, violado o princípio constitucional descrito no artigo 

5º, inciso X, da Constituição Federal: “São invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Por 

outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em 

se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária 

a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, que 

restaram devidamente caracterizados. Para fixação do valor do dano 

moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse 

sentido se pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida 

se baseia em telas sistêmicas as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da 

inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos 

são inexigíveis. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa 

(precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de 

consequência, imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé 

imposta. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) Procedimento do 

Juizado Especial Cível 285278020178110002/2018, Turma Recursal Única, 

Juiz de Direito – Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 

13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018). À vista de tais critérios, tendo 

em vista o valor do apontamento, bem como, atenta aos patamares fixados 

pela jurisprudência da Turma Recursal Única de Mato Grosso em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral, a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
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DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o 

inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com 

resolução do mérito, para: a) DECLARAR a inexistência do débito discutido 

nos autos, no valor de R$ 131,39 (cento e trinta e um reais e trinta e nove 

centavos), DETERMINANDO à Promovida que realize a exclusão definitiva 

do nome da parte Promovente dos Órgãos de Proteção ao Crédito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa; b) CONDENAR a 

parte Promovida a pagar à parte Promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta decisão, com 

acréscimo de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do 

evento danoso, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ. c) Transitado em 

julgado sem interposição de Recurso e havendo requerimento para o 

Cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte Executada para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, PAGUE a integralidade do débito, sob pena de 

aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

exigido, sem prejuízos dos atos processuais necessários à expropriação 

de tantos bens quantos forem necessários para a satisfação da 

obrigação (art. 523, §1º e §3º do Novo CPC). d) Esgotado o prazo para 

pagamento e sem manifestação da Executada, INTIME-SE a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento do presente feito. Preclusas as vias 

recursais, transitado em julgado, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE. 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos. 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 16 de março de 2020. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000310-61.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER JESUS DANIEL EICKOFF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000310-61.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOIAS COMERCIAL DE 

VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME Polo Passivo: WAGNER 

JESUS DANIEL EICKOFF Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, 

MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME, em face de WAGNER JESUS DANIEL 

EICKOFF, todos qualificados nos autos. A Promovente requereu a 

condenação do Promovido no valor R$ 642,77 (seiscentos e quarenta e 

dois reais e setenta e sete centavos), referente a compras realizadas em 

seu estabelecimento que não foram adimplidas. Sustenta a Promovente 

que tentou de todas as formas solucionar a questão amigavelmente, o que 

suas tentativas restaram infrutíferas. Pois bem, constata-se nos autos que 

a parte Promovida não foi citada em decorrência de não ter sido localizada 

no endereço declinado na exordial, (ID n. 29602880). Em audiência de 

tentativa de conciliação realizada na data de 05/03/2020 às 14h00m, a 

Promovente foi devidamente intimada para no prazo de 05 (cinco) requerer 

o que entender cabível (ID 29903980). Conforme consta nos autos, até a 

presente data a parte Promovente não manifestou nos autos quanto à 

citação do Promovido que se deu infrutífera, não informando o novo 

endereço do mesmo. Pois bem, a parte Promovente mesmo intimada, nada 

manifestou, demonstrando desinteresse pelo prosseguimento do feito e 

deixou transcorrer in albis o prazo, deixando de informar nos autos o 

endereço do Promovido. Consigno que a indicação do endereço da parte 

Ré é atribuição da parte Autora. Ademais, o nome, qualificação e 

endereço de parte é requisito essencial da inicial, nos termos do artigo 14, 

§1º, inciso I da Lei 9.099/95. Com efeito, é de se ressaltar que a parte 

Exequente não promoveu os atos que lhe incumbia, abandonando a 

causa, gerando assim a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no que dispõe o artigo 485, III e IV do CPC c/c artigo 14, §1º, 

inciso I, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 

e 55, da Lei n. 9.099/95). Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 17 de março de 2020. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se as 

partes e arquivem-se os autos. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000305-39.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CORREIA GONZALES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000305-39.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOIAS COMERCIAL DE 

VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME Polo Passivo: MARCIO 

CORREIA GONZALES Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, 

MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME, em face de MARCIO CORREIA 

GONZALES, todos qualificados nos autos. A Promovente requereu a 

condenação do Promovido no valor R$ 708,11 (setecentos e oito reais e 

onze centavos), referente a compras realizadas em seu estabelecimento 

que não foram adimplidas. Sustenta a Promovente que tentou de todas as 

formas solucionar a questão amigavelmente, o que suas tentativas 

restaram infrutíferas. Pois bem, constata-se nos autos que a parte 

Promovida não foi citada em decorrência de não ter sido localizada no 

endereço declinado na exordial, (ID n. 29306177). Em audiência de 

tentativa de conciliação realizada na data de 05/03/2020 às 13h10m, a 

Promovente foi devidamente intimada para no prazo de 05 (cinco) requerer 

o que entender cabível (ID 29902989). Conforme consta nos autos, até a 

presente data a parte Promovente não manifestou nos autos quanto à 

citação do Promovido que se deu infrutífera, não informando o novo 

endereço do mesmo. Pois bem, a parte Promovente mesmo intimada, nada 

manifestou, demonstrando desinteresse pelo prosseguimento do feito e 

deixou transcorrer in albis o prazo, deixando de informar nos autos o 

endereço do Promovido. Consigno que a indicação do endereço da parte 

Ré é atribuição da parte Autora. Ademais, o nome, qualificação e 

endereço de parte é requisito essencial da inicial, nos termos do artigo 14, 

§1º, inciso I da Lei 9.099/95. Com efeito, é de se ressaltar que a parte 

Exequente não promoveu os atos que lhe incumbia, abandonando a 

causa, gerando assim a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no que dispõe o artigo 485, III e IV do CPC c/c artigo 14, §1º, 

inciso I, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 

e 55, da Lei n. 9.099/95). Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 17 de março de 2020. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se as 

partes e arquivem-se os autos. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 
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Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000309-76.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000309-76.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOIAS COMERCIAL DE 

VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME Polo Passivo: ROSILENE 

RODRIGUES DOS SANTOS Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial proposta por GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, 

MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME, em face de ROSILENE RODRIGUES DOS 

SANTOS, todos qualificados nos autos. A Promovente requereu a 

condenação do Promovido no valor R$ 705,09 (setecentos e cinco reais e 

nove centavos), referente a compras realizadas em seu estabelecimento 

que não foram adimplidas. Sustenta a Promovente que tentou de todas as 

formas solucionar a questão amigavelmente, o que suas tentativas 

restaram infrutíferas. Pois bem, constata-se nos autos que a parte 

Promovida não foi citada em decorrência de não ter sido localizada no 

endereço declinado na exordial, (ID n. 29312308). Em audiência de 

tentativa de conciliação realizada na data de 05/03/2020 às 13h40m, a 

Promovente foi devidamente intimada para no prazo de 05 (cinco) requerer 

o que entender cabível (ID 29903534). Conforme consta nos autos, até a 

presente data a parte Promovente não manifestou nos autos quanto à 

citação do Promovido que se deu infrutífera, não informando o novo 

endereço do mesmo. Pois bem, a parte Promovente mesmo intimada, nada 

manifestou, demonstrando desinteresse pelo prosseguimento do feito e 

deixou transcorrer in albis o prazo, deixando de informar nos autos o 

endereço do Promovido. Consigno que a indicação do endereço da parte 

Ré é atribuição da parte Autora. Ademais, o nome, qualificação e 

endereço de parte é requisito essencial da inicial, nos termos do artigo 14, 

§1º, inciso I da Lei 9.099/95. Com efeito, é de se ressaltar que a parte 

Exequente não promoveu os atos que lhe incumbia, abandonando a 

causa, gerando assim a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no que dispõe o artigo 485, III e IV do CPC c/c artigo 14, §1º, 

inciso I, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 

e 55, da Lei n. 9.099/95). Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 16 de março de 2020. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se as 

partes e arquivem-se os autos. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000281-11.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE DA SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000281-11.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOIAS COMERCIAL DE 

VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME Polo Passivo: GEOVANE 

DA SILVA FERREIRA Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, 

MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME, em face RICARDO VIEIRA RIBEIRO, 

todos qualificados nos autos. A Promovente requereu a condenação do 

Promovido no valor de R$ 4.087,18 (quatro mil oitenta e sete reais e 

dezoito centavos) referente a compras realizadas em seu estabelecimento 

que não foram adimplidas. Sustenta a Promovente que tentou de todas as 

formas solucionar a questão amigavelmente, o que suas tentativas 

restaram infrutíferas. Pois bem, constata-se nos autos que a parte 

Promovida não foi citada em decorrência de não ter sido localizada no 

endereço declinado na exordial, (ID n. 29602381). Em audiência de 

tentativa de conciliação realizada na data de 05/03/2020 às 13h10m, a 

Promovente foi devidamente intimada para no prazo de 05 (cinco) requerer 

o que entender cabível (ID 29902965). Conforme consta nos autos, até a 

presente data a parte Promovente não manifestou nos autos quanto à 

citação do Promovido que se deu infrutífera, não informando o novo 

endereço do mesmo. Pois bem, a parte Promovente mesmo intimada, nada 

manifestou, demonstrando desinteresse pelo prosseguimento do feito e 

deixou transcorrer in albis o prazo, deixando de informar nos autos o 

endereço do Promovido. Consigno que a indicação do endereço da parte 

Ré é atribuição da parte Autora. Ademais, o nome, qualificação e 

endereço de parte é requisito essencial da inicial, nos termos do artigo 14, 

§1º, inciso I da Lei 9.099/95. Com efeito, é de se ressaltar que a parte 

Exequente não promoveu os atos que lhe incumbia, abandonando a 

causa, gerando assim a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no que dispõe o artigo 485, III e IV do CPC c/c artigo 14, §1º, 

inciso I, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 

e 55, da Lei n. 9.099/95). Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 16 de março de 2020. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se as 

partes e arquivem-se os autos. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000308-91.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO VIEIRA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000308-91.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOIAS COMERCIAL DE 

VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME Polo Passivo: RICARDO 

VIEIRA RIBEIRO Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, 

MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME, em face RICARDO VIEIRA RIBEIRO, 

todos qualificados nos autos. A Promovente requereu a condenação do 

Promovido no valor de R$ 814,70 (oitocentos e quatorze reais e setenta 

centavos) referente a compras realizadas em seu estabelecimento que 

não foram adimplidas. Sustenta a Promovente que tentou de todas as 

formas solucionar a questão amigavelmente, o que suas tentativas 

restaram infrutíferas. Pois bem, constata-se nos autos que a parte 

Promovida não foi citada em decorrência de não ter sido localizada no 

endereço declinado na exordial, (ID n. 29600973). Em audiência de 

tentativa de conciliação realizada na data de 05/03/2020 às 13h50m, a 

Promovente foi devidamente intimada para no prazo de 05 (cinco) requerer 

o que entender cabível (ID 29904456). Conforme consta nos autos, até a 

presente data a parte Promovente não manifestou nos autos quanto à 

citação do Promovido que se deu infrutífera, não informando o novo 

endereço do mesmo. Pois bem, a parte Promovente mesmo intimada, nada 
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manifestou, demonstrando desinteresse pelo prosseguimento do feito e 

deixou transcorrer in albis o prazo, deixando de informar nos autos o 

endereço do Promovido. Consigno que a indicação do endereço da parte 

Ré é atribuição da parte Autora. Ademais, o nome, qualificação e 

endereço de parte é requisito essencial da inicial, nos termos do artigo 14, 

§1º, inciso I da Lei 9.099/95. Com efeito, é de se ressaltar que a parte 

Exequente não promoveu os atos que lhe incumbia, abandonando a 

causa, gerando assim a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no que dispõe o artigo 485, III e IV do CPC c/c artigo 14, §1º, 

inciso I, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 

e 55, da Lei n. 9.099/95). Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 16 de março de 2020. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se as 

partes e arquivem-se os autos, que poderão ser desarquivados caso haja 

recurso, sem ônus para a parte recorrente quanto ao desarquivamento. 

Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000303-69.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO ALVES (EXECUTADO)

TATIANE LIMA DE SOUZA ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL OAB - MT26455/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000303-69.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOIAS COMERCIAL DE 

VETERINÁRIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME Polo Passivo: LAERCIO 

ALVES e TATIANE LIMA DE SOUZA ALVES Vistos, Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial proposta por GOIAS COMERCIAL DE 

VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA – ME em face de LAERCIO 

ALVES e TATIANE LIMA DE SOUZA ALVES, todos devidamente 

qualificados nos autos. Requereu a parte Promovente a condenação dos 

Promovidos ao pagamento da quantia de R$ 6.830,36 (seis mil, oitocentos 

e trinta reais e trinta e seis centavos). Juntou aos autos Instrumento 

Particular de Confissão de Dívida e planilha de cálculo. Pois bem, 

verifica-se que as partes em audiência de tentativa de conciliação 

realizada na data de 05 de março de 2020 às 14h30m (quatorze horas e 

trinta minutos), transigiram com o objetivo de por fim ao presente feito (ID 

29905402). Dessa forma, nos termos do artigo 840 do Código Civil, a 

homologação do acordo é medida que se impõe. Por tais considerações, 

HOMOLOGO, por sentença, para que surta e produza, os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado pelas partes, nestes autos, em 

conseqüência JULGO EXTINTO O PROCESSO, e o faço com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE os autos, 

com as baixas e anotações de praxe. Submeto o presente Projeto de 

Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 16 de março de 2020. 

HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza 

os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Desnecessário o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos que poderão ser desarquivados caso necessário 

sem custa para a parte quanto ao desarquivamento. Itiquira/MT, data 

registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000216-16.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR NONATO QUEIROZ (EXECUTADO)

JUNIOR OLIVEIRA QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000216.16.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOIAS COMERCIAL DE 

VETERINÁRIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME Polo Passivo: JUNIOR 

OLIVEIRA QUEIROZ e OSMAR NONATO QUEIROZ Vistos, Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por GOIAS COMERCIAL 

DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA – ME em face de JUNIOR 

OLIVEIRA QUEIROZ e OSMAR NONATO QUEIROZ, todos devidamente 

qualificados nos autos. Requereu a parte Promovente a condenação dos 

Promovidos no pagamento da quantia de R$ 6.674,13 (seis mil, seiscentos 

e setenta e quatro reais e treze centavos). Juntou aos autos Contrato de 

Venda a Crédito com Reserva de Domínio e planilha de cálculo. Pois bem, 

verifica-se que o 1º Promovido e a Promovente, em audiência de tentativa 

de conciliação realizada na data de 11 de março de 2020 às 14h00m 

(quatorze horas), transigiram com o objetivo de por fim ao presente feito 

(ID 30169592). Dessa forma, nos termos do artigo 840 do Código Civil, a 

homologação do acordo é medida que se impõe. Por tais considerações, 

HOMOLOGO, por sentença, para que surta e produza, os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado pelas partes, nestes autos, em 

conseqüência JULGO EXTINTO O PROCESSO, e o faço com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE os autos, 

com as baixas e anotações de praxe. Submeto o presente Projeto de 

Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 11 de março de 2020. 

HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza 

os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Desnecessário o decurso de prazo, 

arquivem-se os autos que poderão ser desarquivados caso necessário 

sem custa para a parte quanto ao desarquivamento. Itiquira/MT, data 

registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000409-31.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LUZIA BORGES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000409-31.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOITIQUIRA MÓVEIS E MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - ME Polo Passivo: BRUNA LUZIA BORGES 

DE OLIVEIRA Vistos, Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial 

proposta por GOITIQUIRA MÓVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA 

- EPP - ME em face de BRUNA LUZIA BORGES DE OLIVEIRA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Requereu a parte Promovente a 

condenação da parte Promovida no pagamento da quantia de R$ 5.180,48 
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(cinco mil, cento e oitenta reais e quarenta e oito centavos). Juntou aos 

autos Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças e 

planilha de cálculo. Pois bem, verifica-se que as partes em audiência de 

tentativa de conciliação, realizada na data de 27 de fevereiro de 2020, às 

13h40m (treze horas e quarenta minutos), transigiram com o objetivo de 

por fim ao presente feito (ID 29650289). Dessa forma, nos termos do 

artigo 840 do Código Civil, a homologação do acordo é medida que se 

impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO, por sentença, para que surta 

e produza, os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado pelas 

partes, nestes autos, em conseqüência JULGO EXTINTO O PROCESSO, e 

o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 16 de março de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Desnecessário o decurso de prazo, 

arquivem-se os autos que poderão ser desarquivados caso necessário 

sem custa para a parte quanto ao desarquivamento. Itiquira/MT, data 

registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000294-10.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE SOUZA SANTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000294-10.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOIAS COMERCIAL DE 

VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME Polo Passivo: ANA MARIA 

DE SOUZA SANTO Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, 

MATERIAIS E MOVEIS LTDA – ME, em face de ANA MARIA DE SOUZA 

SANTO, todos qualificados nos autos. Requereu a Promovente a 

condenação da parte Promovida na quantia de R$ 3.413,87 (três mil, 

quatrocentos e treze reais e oitenta e sete centavos), referente a 

compras realizadas em seu estabelecimento que não foram adimplidas. 

Juntou aos autos Contrato de Venda a Crédito com Reserva de Domínio e 

Planilha de cálculo. Ato posterior, a Promovente requereu a desistência da 

ação (ID 29492078). Assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE 

os autos, com as baixas e anotações de praxe. Submeto o presente 

Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 16 de março de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Desnecessário o decurso de prazo, arquivem-se. Itiquira/MT, 

data registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Comarca de Jauru

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000251-13.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE RODRIGUES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para o CIÊNCIA 

DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e PROCEDER À INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/11/2019 Hora: 16:00

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-63.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SERRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER EMANUEL ABREU DE OLIVEIRA OAB - MT26093/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000765-63.2019.8.11.0047. REQUERENTE: BRUNO SERRA DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Relatório. Cuida-se de 

reclamação proposta por BRUNO SERRA DE LIMA em face de BANCO 

BMG S/A., objetivando declaração de inexistência de relação jurídica e 

indenização por danos morais e matérias, em razão de desconto indevido. 

Noticia a parte Reclamante, em síntese, que em 03 de setembro de 2019 

observou descontos indevidos em sua folha de pagamento, que ao retirar 

HOLERITE do mês 08/2019, constatou os descontos, sendo estes 

referentes a cartão de credito; afirma que jamais solicitou tal serviço. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares. 

- DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL –NECESSIDADE DE PERÍCIA 

ÁUDIO. Rejeito a preliminar, uma vez que as provas existentes nos autos 

se mostram suficientes para a elucidação da questão. - PRESCRIÇÃO 

Sustenta que o contrato ao qual a reclamada postula danos morais e 

materiais encontra-se prescrito, porém em razão da aplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional para postular 

danos seja ele de ordem moral ou material é de 05 (cinco) anos, 

transcrevo: "Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação 

pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na 

Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do 

conhecimento do dano e de sua autoria." Dessa forma, não há se falar em 

prescrição, restando prejudicado a prejudicial de mérito levantada pela 

parte reclamada. Mérito No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 
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impõe-se a confirmação da inversão do ônus da prova, de modo que 

caberia à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas” e faturas isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso 

concreto, o autor logrou êxito em comprovar que não contratou com a 

reclamada, acostou aos autos documentos (áudios e prints)comprovando 

o alegado na inicial. Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto nos artigos 12 e 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado. Nesse sentido: “Ementa: 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS 

CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições 

bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes 

ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de 

conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou 

utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre 

do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. 

Recurso especial provido.” (STJ – 2ª S – REsp nº 

1199782/PR-2010/0119382-8 – rel. min. Luis Felipe Salomão – j. 

24/08/2011 – Dje 12/09/2011). Grifei. Quanto aos danos materiais, entendo 

devida a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, 

conforme preconiza o art. 42, parágrafo único do CDC. Conforme consta 

do extrato, ocorreram 02 (dois) descontos no valor de R$ 20,36 (vinte 

reais e trinta e seis centavos), sendo o total devido de; R$81,44(oitenta e 

um reais e quarenta e quatro centavos). No caso concreto, o fato por si 

só, configura dano extrapatrimonial “in re ipsa”, que independe de prova 

de sua ocorrência. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o 

valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Posto isso, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

do pedido, para: a)declarar inexistente o contrato objeto da lide; b) 

condenar a parte Reclamada a restituir o valor de R$ 20,36 (vinte reais e 

trinta e seis centavos), a título de dano material em dobro, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento), a.m. e, correção monetária (INPC), ambos a 

contar do desembolso; c) condenar a parte Reclamada a pagar a 

Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento 

danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do 

STJ),extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-63.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE P. NETO COMERCIO DE ELETRONICOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000668-63.2019.8.11.0047. REQUERENTE: IVO FERREIRA MARQUES 

REQUERIDO: JOSE P. NETO COMERCIO DE ELETRONICOS - ME Vistos etc. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por IVO 

FERREIRA MARQUES em face BTG COMÉRCIO DIGITAL LTDA, objetivando 

indenizações por danos materiais e morais. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. DA REVELIA A 

Reclamada, apesar de devidamente citada, (id. 29164399) deixou de 

comparecer na audiência de conciliação, razão pela qual, nos termos do 

art. 20, da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Em 

conformidade com o Enunciado 20, do FONAJE, cabe à parte requerida 

comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da 

demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por advogado 

regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, afasta a 

obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por motivo 

justificado. No caso dos autos, restou demonstrado a falha na prestação 

dos serviços da Reclamada, em razão do atraso na entrega do produto 

adquirido na loja virtual, bem como a recusa de cancelamento da venda, 

mesmo estando dentro do prazo de 07(sete) dias como permite o CDC. 

Trata-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu, restando 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para 

que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não 

tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos 

causados a parte Reclamante. Não há que se olvidar que a conduta da 

parte ré frustrou as expectativas da parte Reclamante. Dessa forma, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Quanto aos danos materiais, entendo devida a 

restituição do valor pago pelo produto conforme conta na nota fiscal, R$ 

2.697,60(dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) 

na forma simples; visto que não demonstrada a má -fé. RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO. 

INDISPONIBILIDADE DE PEÇAS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DIREITO À 

DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, NA FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA 

DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA DO VALOR. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI 

SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71008998031, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em: 26-11-2019) (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008998031 RS, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 26/11/2019, Primeira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2019) DISPOSITIVO. Ante 

o exposto, a teor do que dispõe o art. 20, da Lei nº 9.099/95 c.c o art. 487, 

I, do CPC, opino PARCIAL PROCEDÊNCIA, da pretensão contida na inicial 

para: a) reconhecer a revelia da Reclamada; b)condenar a Reclamada a 
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restituir o valor de R$2.697,60(dois mil, seiscentos e noventa e sete reais 

e sessenta centavos) a título de danos materiais, acrescido de juros de 

1% ao mês, e correção monetária (INPC), ambos, desde o pedido de 

cancelamento; c) pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da 

citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 

do STJ); d)determinar que a Reclamada efetue a retirada do produto da 

residência do reclamante no prazo de 30 (trinta dias). Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto a homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina 

M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000039-52.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO APARECIDO FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON IZIDORO MARQUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA PAULA DA SILVA GUIMARAES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000039-52.2020.8.11.0048. 

REQUERENTE: CICERO APARECIDO FEITOSA REQUERIDO: ADILSON 

IZIDORO MARQUES “Vistos. 1. Compulsando detidamente o presente feito 

verifico que restou prejudicada a realização da presente oralidade, haja 

vista que não há comprovação da intimação das partes para 

comparecerem ao ato, motivo pelo qual redesigno a audiência de instrução 

e julgamento para o dia 15/04/2020, às 13h30min (horário oficial de Cuiabá 

– MT). 2. Presentes intimados. Intimem-se os ausentes. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.”

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000039-52.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO APARECIDO FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON IZIDORO MARQUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA PAULA DA SILVA GUIMARAES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000039-52.2020.8.11.0048. 

REQUERENTE: CICERO APARECIDO FEITOSA REQUERIDO: ADILSON 

IZIDORO MARQUES “Vistos. 1. Compulsando detidamente o presente feito 

verifico que restou prejudicada a realização da presente oralidade, haja 

vista que não há comprovação da intimação das partes para 

comparecerem ao ato, motivo pelo qual redesigno a audiência de instrução 

e julgamento para o dia 15/04/2020, às 13h30min (horário oficial de Cuiabá 

– MT). 2. Presentes intimados. Intimem-se os ausentes. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.”

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000207-25.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA ZANCHETA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA UNICA DE 

JUSCIMEIRA IMPULSIONAMENTO Dados do Processo: Processo: 

1000207-25.2018.8.11.0048; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181) . REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: MARIZA 

ZANCHETA Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimação da parte autora a 

providenciar o recolhimento da diligencia do oficial de justiça. Juscimeira, 

17 de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a) Assinado eletronicamente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26762 Nr: 423-08.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.272,80 (Hum mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), a 

que foi condenado nos termos r. sentença de Referência 10. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 636,40 (Seiscentos e sessenta 

e seis reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas 

Judiciais e R$ 636,40 (Seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta 

centavos), para fins de guia de Taxa Judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38991 Nr: 2567-81.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA ROCHA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/O, FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), 

a que foi condenado nos termos r. sentença de Referência 10. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas Judiciais 

e R$ 149,12 (Cento e quarenta e nove reais e doze centavos), para fins 

de guia de Taxa Judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 
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pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43659 Nr: 1115-02.2018.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Analisando os autos verifico, que a parte autora não logrou êxito em 

comprovar sua hipossuficiência financeira. Assim, indefiro o pedido 

formulado no petitório de Ref: 31.

2. Deste modo, intime-se a parte requerente para que proceda-se com o 

recolhimento das custas processuais, nos termos de certidão de Ref: 28. 

Prazo: 05 (cinco) dias.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45108 Nr: 1800-09.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE PEREIRA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON PAULA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496, SANDRA OLIVEIRA BONIFÁCIO - OAB:6.541

 Vistos.

1. Considerando a informação contida na portaria nº. 007/2020-DF, datado 

de 16/03/2020, oriunda da Central de Administração do Foro desta 

Comarca de Juscimeira-MT, tenho por bem cancelar/suspender a 

audiência ora designada.

2. Após, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias fixado na referida portaria, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações pertinentes.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48334 Nr: 3037-78.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUSCIMEIRA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES DO TRIBUNAL DO 

JURI

O(A) Doutor(a) ALCINDO PERES DA ROSA Juiz(a) de Direito e Presidente 

do Tribunal do Júri da Comarca de Juscimeira - MT, na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou que dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes na SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI 

DESTA COMARCA, com início previsto para o dia 05/05/2020 às 08:00 

horas, PROCESSO CRIMINAL - CÓDIGO 48334 ficando pelo presente edital 

convocados a comparecer na referida data e horário, ao Plenário situado 

no Edifício do Fórum local, ao final indicado.

01- DINAI ARAÚJO CHAVES

02 - CLAUDIA MARIA BRUSTOLIN

03 - EDILEUSA SILVA RAMOS

04 - ELZANIR APARECIDA BORGES

05 - MARCIANO OLIVEIRA DO CARMO

06 - NÉLIA ANGÉLICA DE ARAÚJO

07 - KAROLAYNE LUANNA LOPES

 08 - VALDINEIA DOURADOS DE SOUZA

09 - MARIO RIBEIRO DE SOUZA

10 - LEOMAR MARIA DUARTE

11 - PATRICIA CIRILA LOPES

12 - TATIANE RIBEIRO BARBOSA MARQUES PAES

13 - JOSÉ JOÃO MARIM

14 - NILZA QUEIROZ MOLATO

15 - ALICE SALES DA SILVA

16 - PAULETE MARTINS DA SILVA DOURADO

17 - MARCIA HELAINE PEREIRA DE SOUZA

18 - ROSELHA CARLOTO MENDONÇA

19 - JOSÉ CARLOS SOUZA COSTA

20 - KEROLAYNE DOS SANTOS BARROS

21 - NAILCE MACHADO

22 - LUCELENA GONÇALVES DA MATA

23 - CLEONICE ALVES DA SILVA

24 - DILMA MARIA COELHO

25 - VALMIR JOSÉ DOS SANTOS

SUPLENTES:

26 - RENATA DOS ANJOS BARBOSA

27 - ANA CLAUDIA PEREIRA

28 - MARIA APARECIDA VIEIRA DE QUEIROZ

29 - KARLA NAYARA LOURENÇO DE ANDRADE

30 - BRUNA RAFAELA FONTANELI

31 - ELIOFABIA MENEZES FRANÇA

32 - NELSON TAVEIRA FILHO

 Da Função do Jurado – LEI N.º 11.689/08

‘Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.

§ 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

§ 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado.’ (NR)

‘Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:

I – o Presidente da República e os Ministros de Estado;

II – os Governadores e seus respectivos Secretários;

III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e Municipais;

IV – os Prefeitos Municipais;

V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública;

VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública;

VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

VIII – os militares em serviço ativo;

IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa;

X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.’ (NR)

‘Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto.

§ 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de 

caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins.

§ 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.’ (NR)
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‘Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 

assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 

definitivo.’ (NR)

‘Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.’ (NR)

‘Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.’ (NR)

‘Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.’ (NR)

‘Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados.’ (NR)

‘Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos.’ (NR)

‘Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados.’ (NR)

‘Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.’ (NR)

 Eu, Gean da Costa Amaral, que o digitei.

Juscimeira - MT, 16 de março de 2020.

Alcindo Peres da Rosa

JUÍZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES:

 Rua O Nº 220, Bairro: Cajus

Cidade: Juscimeira-MT Cep:78810000

Fone: (66) 3412-1119

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48334 Nr: 3037-78.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

PRAZO 20 DIAS

Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital 

tornando pública a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

conforme dados abaixo, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ésder Oliveira de 

Souza, digitei.

Dados da Sessão (Tipo, Data, Hora, Dados Processo): PROCESSO N.º 

3037-78.2018.811.0048 - 48334 REU: DIVINO FERREIRA DA SILVA DATA 

E HORA: SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI 

DESIGNADO PARA O DIA 05 DE MAIO DE 2020, ÀS 08:00, HORÁRIO DE 

MATO GROSSO

Juscimeira, 16 de março de 2020

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30389 Nr: 475-67.2016.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos para intimar o réu através de 

seus advogados para apresentar alegações finais no prazo de 10 (dez ) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35234 Nr: 802-75.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR ANTÔNIO RICARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Compulsando aos autos, verifico que houve retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2. Portanto, intimem-se as partes, quanto ao retorno dos autos à 1ª 

instância, para que no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se no feito 

requerendo o que entenderem oportuno.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40517 Nr: 3100-40.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIENE RAMOS VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR ROGERIO DE MOURA - 

OAB:13853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.307,24 (Hum mil, trezentos e sete reais e vinte e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos r. sentença de Referência 11. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 653,62 (Seiscentos cinquenta e três 

reais e sessenta e dois centavos), para recolhimento da guia de Custas 

Judiciais e R$ 653,62 (Seiscentos cinquenta e três reais e sessenta e dois 

centavos), para fins de guia de Taxa Judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30740 Nr: 585-66.2016.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESVALDIR PEDRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NISTCHE - 

OAB:MT 12.402-B

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido na cota ministerial retro, motivo pelo qual 

determino a expedição de carta precatória para a Comarca de Jaciara – 

MT, para que naquela Comarca seja procedida a oitiva da testemunha 

Edgar Soares de Amorim, observando o endereço indicado na cota retro. 

Prazo de cumprimento da missiva: 30 (trinta) dias.

2. Assim que acostada a missiva aos autos, dê-se vista do feito às partes 
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para apresentação de alegações finais, no prazo sucessivo de 10 (dez) 

dias, iniciando-se pela acusação e após para o Advogado de Defesa.

3. Com a apresentação das alegações finais, venham-me os autos 

conclusos para prolação de sentença.

4. Intime-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-88.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000041-67.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO OAB - MT25355/O (ADVOGADO(A))

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEYLTON ROCHA MEDRADO (RECONVINDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para abrir vistas a Requerente para 

que, no prazo de 10(dez) dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de 

Justiça de ID. 30373530, requerendo o que de direito. MARCELÂNDIA, 17 

de março de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: Rua dos Três Poderes, 

850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 - TELEFONE: (66) 

35362534

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000637-51.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MARCELANDIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGUES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, 

no prazo legal, se manifeste sobre a Contestação de ID n°. 30425351. 

MARCELÂNDIA, 17 de março de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: 

Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 

78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 65007 Nr: 227-49.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 107, inciso IV, 1ª figura c.c. art. 

109, inciso VI, ambos do Código Penal, julgo extinta a punibilidade de 

EDVAN ANDRADE em relação aos fatos apurados nos autos.Por fim, 

considerando-se que ao advogado é assegurado o direito aos honorários, 

assim, na forma dos artigos 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e 

artigo 22, § 1º da Lei nº 8.906/94, condeno o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento de honorários ao advogado dativo que atuou nos presentes 

autos até o presente momento, Dr. Paulo Cesar Barbosa dos Santos 

(nomeado à fl. 42). Expeça-se certidão de honorários no valor indicado à 

fl. 42.Sem custas.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Oportunamente arquivem-se. Proceda a secretaria as comunicações 

previstas na CNGC.Marcelândia, 11 de março de 2020.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 64345 Nr: 1240-20.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela parte autora, devendo ser observada que a autora é 

beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se o feito com as anotações 

necessárias. Marcelândia, 03 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 75601 Nr: 749-71.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAINA FARDIN AQUINO LANDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de CONCEDER o auxilio 

doença, em 91% do salário de beneficio, nos termos do artigo 61 da Lei n. 

8.213/91, a partir de 24.07.2020, confirmando a tutela antecipada 

concedida, até a reabilitação profissional da parte autora, com os 

seguintes parâmetros: a) a correção monetária incide sobre o débito 

previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser 

observado o novo regramento do STF, em sede de repercussão geral, no 

julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de 

atualização monetária à Fazenda Pública; b) juros de mora de acordo com 

manual de cálculos da Justiça Federal e, consequentemente, DETERMINO 

que o requerido, inicie o procedimento de reabilitação do segurado, em 

seus . sistemas. Para fins de implantação do beneficio, nos termos do 

Provimento n. 20/ 2008-CGJ: nome do segurado: TAINA FARDIN AQUINO 

LANDAL beneficio concedido: auxilio-doença renda mensal atual: valor do 

auxilio-doença data de inicio do beneficio: 24.07.2020

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos
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 Cod. Proc.: 79666 Nr: 190-80.2019.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEBLÔNIO OLIVEIRA DIAS - 

OAB:25.060/O, JOELTON DA SILVA MOREIRA - OAB:22703/O, SAMUEL 

FERREIRA VASCONCELOS - OAB:24920/O

 Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial retro, não há outra 

solução possível diversa do INDEFERIMENTO do pedido de revogação da 

prisão preventiva do denunciado MOACIR RIBEIRO.Outrossim, 

HOMOLOGO a desistência pelo Ministério Público das testemunhas 

Roberto Silva Francisco Pereira e Patrícia Fernanda Fagundes dos 

Santos.2. No mais, cumpra-se a decisão proferida em audiência.3. 

Diligências necessárias. Marcelândia, 16 de março de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 48643 Nr: 468-96.2010.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS MENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

CONCEDER e implantar o beneficio do auxilio-acidente à parte autora no 

prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 86, § 1° da Lei n° 8.213/91, a 

partir da cessação do auxilio-doença (30.09.2009), com os seguintes 

parâmetros: a) a correção monetária incide sobre o débito previdenciário, 

a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser observado o novo 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

MARCELÂNDIA VARA ÚNICA regramento do STF, em sede de 

repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E 

como índice de atualização monetária à Fazenda Pública; b) juros de mora 

de acordo com manual de cálculos da Justiça Federal e b) CONDENAR o 

INSS à prestação do serviço de reabilitação profissional. Condeno o réu a 

pagar as parcelas vencidas de uma só vez, corrigidas monetariamente 

conforme Súmula 148 do STJ desde cada vencimento e acrescidas de 

juros de mora de 1% ao mês (artigo 406 , CC ) à partir da citação, 

conforme Súmula 204/STJ. Condeno, ainda, a autarquia ré ao pagamento 

dos honorários advocaticios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas, não devendo incidir sobre as prestações 

vincendas, o que faço com fundamento no parágrafo 4° do artigo 20 do 

CPC e súmula 111 do STJ: "Os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 66609 Nr: 1007-86.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZENILDE CASTANHEDE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela parte autora, devendo ser observada que a autora é 

beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se o feito com as anotações 

necessárias. Marcelândia, 04 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juiza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 68617 Nr: 573-63.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS PLINIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil afim de, 

CONDENAR a requerida a conceder e implantar a aposentadoria por 

invalidez à parte Autora, no importe de 1 salário mínimo, a partir de 

25.01.2016 (data da negativa via administrativa referente ao pedido de 

prorrogação do benefício), com os seguintes parâmetros: a) a correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em 

sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou 

o IPCAE como índice de atualização monetária à Fazenda Pública; b) juros 

de mora de acordo com manual de cálculos da Justiça Federal, 

confirmando a liminar concedida em 25.09.2015. Para fins de implantação 

do benefício, nos termos do Provimento n. 20/ 2008-CGJ: nome do 

segurado: ANTONIO CARLOS PLINTO DE OLIVEIRA beneficio concedido: 

aposentadoria por invalidez renda mensal atual: um salário de mínimo data 

de início do beneficio: 25.01.2016 11

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 72251 Nr: 828-84.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILTON CLEITON DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:OAB/MT 13.333

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Autora ao pagamento de multa de 10% (dez) por cento 

do valor corrigido da ação, por litigância de má fé, que se prestará a 

indenizar a parte Requerida, o que faço com fulcro no artigo 80, incisos I e 

II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil. Condeno ainda a parte 

Autora ao pagamento das custas processuais e aos honorários 

advocaticios, os últimos no importe de 10% (dez) por cento sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85 do NCPC, observando-se o 

benefício da Justiça Gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. 

THATIANA DOS SANTOS ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CLÁUDIA VARA ÚNICA Marcelândia, 05 de março de 2020. 

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 43095 Nr: 532-14.2007.811.0109

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA NOGUEIRA SABO, JOSÉ AGUINALDO 

SABO, ELIANDRA CRISTINA SABO, MIGUEL DIRCEU SABO, Jose Cesar 

Sabo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FLOQUETE DE AZEVEDO, MARIA DAS 

GRAÇAS PRATES DE AZEVEDO, ANIZIO JANENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Plens - OAB:5.603/MT, 

IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6.097-A/MT, JOSÉ LUIZ DE ARRUDA - 

OAB:3788, Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:MT- 9.982/B, EUCLIDES BALERONI - OAB:882, Jayme Rodrigues 

de Carvalho Júnior - OAB:MT - 3735, JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT, Robson Rondon Ourives - OAB:4.998- MT

 Ante o exposto, julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 
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nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. P.R.I. 

Oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Marcelândia, 05 

de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza Substituta em 

substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000545-73.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO TEIXEIRA MATIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Autos n. 1000545-73.2019.8.11.0109 - PJE Ação 

Ordinária para fornecimento de procedimento cirúrgico emergencial c/c 

medicamento em pedido de antecipação de tutela. Requerente: Sebastião 

Teixeira Matias. Requerido: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. 

Vistos. 1. Em consulta ao sistema SISCONDJ nesta data, verifico que 

foram realizados os pagamentos de dois alvarás relacionados a este 

processo: Alvará de n° 590091-3/2020, no valor de R$ 15.211,00 (quinze 

mil duzentos e onze reais) para a Fundação Comunitária de Sinop/MT 

(orçamentos e conta ao id n° 29400708) e Alvará de n° 590082-4/2020, no 

valor de R$23.000,00 (vinte e tres mil reais), para o Instituto de Urologia de 

Sinop/MT (orçamentos e conta ao id n° 29489227). 2. Em uma análise da 

petição de id n° 29489227, verifico que o Instituto de Urologia de Sinop/MT 

informou que, muito embora a decisão tenha determinado a transferência 

do valor de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), o primeiro orçamento 

apresentado para o paciente tratava-se na verdade da seguinte cirurgia: 

PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL + HERIORRAGIA INGUINAL 

BILATERAL, no valor de R$32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais). 

Contudo, o paciente já realizou a cirurgia de HERIORRAGIA INGUINAL 

BILATERAL ficando somente a realização da cirurgia de 

PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL, o qual o orçamento apresentado, na 

verdade, é de R$24.150,00 (vinte e quatro mil, cento e cinquenta reais). 

Pois bem. Analisando os autos, verifico que razão assiste a peticionante. 

O orçamento apresentado ao id n° 24253617, junto com a inicial, 

tratava-se do procedimento cirúrgico de PROSTATECTOMIA 

TRANSVESICAL + HERIORRAGIA INGUINAL BILATERAL, e, portanto, seu 

valor total era de R$ 32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais). 

Erroneamente, a decisão determinou o bloqueio somente do montante de 

R$23.000,00 (vinte e três mil reais). Contudo, a requerente já realizou uma 

das cirurgias, ficando pendente somente o procedimento cirúrgico de 

PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL, o qual, segundo o último orçamento 

apresentado, totaliza a importância de R$ 24.150,00 (vinte e quatro mil 

cento e cinquenta reais). 3. Assim, tendo em vista a existência de valores 

suficientes vinculados aos presentes autos, vez que o valor transferido 

para a Fundação Comunitária de Sinop/MT foi inferior ao montante 

bloqueado, determino a realização de alvará no valor de R$ 1.150,00 (mil 

cento e cinquenta reais), em complementação ao novo orçamento de id n° 

29489240. 4. Uma vez que já foi pago o valor de R$ 23.000,00 (vinte e três 

mil reais) ao Instituto de Urologia de Sinop S/S conforme documento anexo, 

determino ao Instituto de Urologia de Sinop S/S que cumpra imediatamente 

a decisão proferida nos autos, agendando o procedimento cirúrgico em 

favor da parte autora. Intime-o da presente decisão. 5. No mais, 

cumpra-se na forma da decisão proferida ao id n° 28604060, sobretudo 

quanto a necessidade de a parte autora entrar em contato com os 

estabelecimentos para agendamento da cirurgia. 6. Diligências 

necessárias. Marcelândia, 16 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000424-45.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA BENETELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BATISTA GUERRA OAB - SP163454 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PADOVANI & CIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 1000424-45.2019.8.11.0109. 

AUTOR(A): CACILDA BENETELLO REU: CELSO PADOVANI & CIA LTDA 

Vistos. 1. Recebo a inicial em todos os seus termos. 2. Defiro, por ora, os 

benefícios da justiça gratuita. 3. Trata-se de ação de reintegração de 

posse com pedido de tutela de urgência pelo uso indevido da área, 

ajuizada por CACILDA BENTELLO em face de CELSO PADOVANI & CIA 

LTDA, onde alega, em síntese, que é viúva inventariante de Josino Alves 

Batista, e que após o falecimento de Josino a família tomou conhecimento 

do imóvel localizado em uma área de terras no município de Chapada dos 

Guimarães de matrícula nº 2.801. Tomaram, então, ciência que Celso 

Padovani & Cia Ltda está utilizando o imóvel desde 2014, sem sua 

permissão, e dos herdeiros, para o uso de agricultura e negócios. Elucida 

que em razão disso foi realizado notificação judicial (nº 

1000064-13.2019.8.11.0109) nesta Comarca, com o fito de desocupação 

e/ou pagamento dos alugueres pelo uso, porém o requerido não 

desocupou o imóvel. Diante dos fatos, declara que está sofrendo esbulho 

possessório por parte do requerido, razão pela qual pugna pela 

reintegração da posse do imóvel. Juntou documentos a inicial. DECIDO. 

Para a concessão do pedido liminar nas ações de manutenção ou 

reintegração de posse, segundo o art. 561 do Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor provar: “I – a sua posse; II – a turbação ou esbulho 

praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda 

da posse, na ação de reintegração.” De outro modo, para se obter 

provimento judicial favorável em sede de liminar, mister se faz necessário 

que o pleiteante demonstre que a posse do eventual invasor é nova, ou 

seja, date menos de ano e dia, pois caso contrário não aplica-se o rito 

especial das ações possessórias. No caso dos autos, a autora declara 

que tomou ciência do imóvel e da invasão por parte do requerido em 

meados de 2015, após o falecimento do patriarca da família, e intentoucom 

a ação em 07.08.2019. Assim considerando que a requerente afirma ter 

tomado conhecimento, em 2015, que o requerido encontrava-se no imóvel, 

assim com a data do ingresso da ação em 07.08.2019 é de se crer que o 

requerido Celso Padovani e Cia Ltda encontrava-se na área a mais de ano 

e dia. Em que pese a requerente ter alegado o esbulho da posse do 

imóvel, não comprovou a efetiva posse, não podendo desta feita ser 

afastar a possível posse do requerido. Desse modo, forçoso reconhecer 

que trata-se de posse velha, a qual não da ensejo a concessão da liminar 

pleiteada. Neste sentido, é a orientação jurisprudencial: - POSSE VELHA - 

ART. 924 DO CPC RECURSO IMPROVIDO.A liminar de reintegração de 

posse se submete à observância dos requisitos do art. 927 do CPC: posse 

anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR 

INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE 

JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS 

REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC – POSSE DE FORÇA VELHA – 

VALOR DA CAUSA NÃO CORRESPONDENTE – DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL – COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS – AGRAVO 

DESPROVIDO. No que tange à pretendida liminar, a ação de reintegração 

de posse foi ajuizada somente em 15.12.2014, portanto há mais de 02 

(dois) anos da suposta posse irregular, infere-se que a posse pelos 

Agravados não poderia ser qualificada como nova, conclui-se que a 

invasão data de mais de ano e dia, circunstância que, por si só, afasta a 

possibilidade da concessão da liminar postulada, conforme expressa 

disposição do art. 558 do NCPC. (...). Não tendo o Agravante/Requerente 

demonstrado fazer jus a proteção possessória, o que deve ser mantida a 

decisão recorrida. (TJMT. AI 134343/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no 

DJE 10/04/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR. INVIABILIDADE e data de sua 

ocorrência. Incontroverso que a posse do réu data de mais de ano e dia, o 

que vai de encontro com o artigo 924 do CPC.(TJMT. AI 14883/2013, 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 24/07/2013, Publicado no DJE 30/07/2013). Assim, por 

ora, apesar dos documentos trazidos ao processo, ressai claro que a 

parte autora não demonstrou quantum satis, ostentar o preenchimento de 

todos os requisitos constantes no art. 561, CPC. De mais a mais, a primeira 

vista, revelam-se fracas e insatisfatórias as provas juntadas aos autos, o 
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que torna o alegado direito da parte Autora, por ora, nebuloso, sendo 

medida altamente temerária e imprudente o deferimento da liminar visada, 

sem a devida dilação probatória, quando o conjunto das provas é 

inexpressivo, insuscetível de comprovar por completo os requisitos do 

artigo 561 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com base nos 

argumentos acima descritos, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA. 4. No mais, 

cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias. 5. Intimem-se. 6. Diligências necessárias. Marcelândia, 17 de 

março de 2020. THATIANA DO SANTOS Juíza de Direito em substituição 

legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-38.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

4 A. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO HENRIQUE VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA CERTIDÃO Certifico que, diante das 

determinações que constam Portaria-Conjunta n. 247/2020, que dispõem 

sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, redesigno à Audiência de Conciliação, anteriormente aprazada, 

para o dia 04/05/2020 às 08:00hs. MARCELÂNDIA, 17 de março de 2020. 

HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: Rua dos Três 

Poderes, 850, Centro, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 TELEFONE: 

(66) 35362534

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-98.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE DO NASCIMENTO SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA CERTIDÃO Certifico que, diante das 

determinações que constam Portaria-Conjunta n. 247/2020, que dispõem 

sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, redesigno à Audiência de Conciliação, anteriormente aprazada, 

para o dia 04/05/2020 às 08:15hs. MARCELÂNDIA, 17 de março de 2020. 

HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: Rua dos Três 

Poderes, 850, Centro, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 TELEFONE: 

(66) 35362534

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010064-31.2011.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEU DE LIMA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIQUISON JOAQUIM DOS REIS PEREIRA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo ao cancelamento da audiência designada e intimo 

o advogado para atualizar o endereço do requerido no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000069-29.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO TEIXEIRA DE CALDAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

 

CERTIDÃO DE ENCAMINHAMENTO Certifico que, nesta data, encaminhei o 

OFÍCIO Nº299/2020 à Coordenadoria Administrativa para posterior envio 

por Correio - AR/REMESSA LOCAL Nº BO245125964BR. Matupá/MT, 17 de 

março de 2020. KARLA LOUIZE AGUIAR DE FIGUEIREDO ESTAGIÁRIA

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33823 Nr: 1133-09.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liliana Silva dos Santos, LILIANA SILVA DOS 

SANTOS & CIA LTDA, JOCELY ZAGONEL, JOSÉ APARECIDO FARIA, 

LIDIANNY OLIVEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LILIANA SILVA DOS SANTOS, Cpf: 

96639504120, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

LILIANA SILVA DOS SANTOS & CIA LTDA, CNPJ: 03744814000129, 

atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ APARECIDO FARIA, Cpf: 

53132106100, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

JOCELY ZAGONEL, Rg: 1.072.736-1, Filiação: Leni Vendruscolo Zagonel e 

Artemio Zagonel, data de nascimento: 15/11/1973, natural de Capei-MS, 

solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido LIDIANNY OLIVEIRA 

DE CARVALHO, Cpf: 80868371300, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.Revogo eventuais constrições judiciais.Custas processuais 

pela parte executada.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Matupá/MT, 14 de dezembro de 2017.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALINE FRANCIELE 

BAPTISTA DA SILVA, digitei.

Matupá, 11 de março de 2020

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33833 Nr: 1143-53.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO SACHETTE, J. A. SACHETTE - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ ANTONIO SACHETTE, Cpf: 

38450470110, brasileiro(a), natural de Guaira-PR, convivente e atualmente 
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em local incerto e não sabido J. A. SACHETTE - ME, CNPJ: 

36972362000191. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

S e n t e n ç a :  A U T O S  N º  1 1 4 3 - 5 3 . 2 0 1 0 . 8 1 1 . 0 1 1 1 C Ó D I G O 

33833Vistos.Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada com o escopo 

de satisfação do crédito constante na certidão da dívida ativa aportada 

aos autos.Os autos foram remetidos ao arquivo provisório em 29.02.2012 

(fl. 23).A parte exequente manifestou ciência da suspensão à fl. 27, bem 

como pugnou pela continuidade do feito.Os autos vieram 

conclusos.FUNDAMENTO. DECIDO.Analisando minuciosamente os autos, 

constata-se que ocorreu a prescrição intercorrente do crédito exequendo, 

uma vez que o processo permaneceu no arquivo provisório por prazo 

superior a 05 (cinco) anos contados da decisão que ordenou o 

arquivamento, sem qualquer manifestação da Fazenda Pública durante 

este lapso temporal. Sobre o assunto, o artigo 174 do Código Tributário 

Nacional preconiza que o prazo prescricional para a ação de cobrança do 

crédito tributário é de 05 (cinco) anos e, no mesmo sentido, o lustro 

prescricional quinquenal é aplicado créditos oriundos de multas 

administrativas, por força da incidência do artigo 1º do Decreto nº 20.910, 

de 6 de janeiro de 1932.Pois bem, vê-se que a presente demanda restou 

paralisada por prazo superior ao prazo prescricional, inerte no arquivo 

provisório, sem que tenha ocorrido qualquer causa de suspensão ou 

interrupção do prazo prescricional e sem que o Poder Judiciário tenha 

contribuído com a paralisação do feito, razão por que operou-se a 

prescrição intercorrente da pretensão executiva.Neste sentido seguem os 

seguintes precedentes da jurisprudência pátria:“APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - PEQUENO VALOR DO DÉBITO EXECUTADO - 

DESPACHO CITATÓRIO - EM SEGUIDA DETERMINAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO - PROVIMENTO N. 

18/2007 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA 

DEMANIFESTAÇÃO - DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS - 

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DISPENSADA A 

NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE 

IMPRESCINDIBILIDADE - AFASTAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, § 

5º DA LEI 6830/80 - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA - APELO DESPROVIDO. 1 ". [...] 2.Ainda que a 

execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do 

débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da lei 

10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o 

processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que 

determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de 

suspensão do prazo prescricional. precedentes de ambas as turmas de 

direito público. 3. A mesma razão que impõe à incidência da prescrição 

intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis – 

impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis –, também 

justifica o decreto de prescrição nos casos em que as execuções são 

arquivadas em face do pequeno valor dos créditos executados." 4. O § 1º 

do art. 20 da Lei 10.522/02 - que permite sejam reativadas as execuções 

quando ultrapassado o limite legal – deve ser interpretado em conjunto 

com a norma do art. 40, § 4º, da LEF – que prevê a prescrição 

intercorrente -, de modo a estabelecer um limite temporal para o 

desarquivamento das execuções, obstando assim a perpetuidade dessas 

ações de cobrança. 5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao 

regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008 (DJe 

08/06/2009)”. RECURSO ESPECIAL Nº 1.102.554 - MG (2008/0266117-6) 

RELATOR : MINISTRO CASTRO MEIRA - JULGAMENTO EM 27.05.2009) 2. " 

[...]2. O art. 40, § 5º, da lei nº 6.830/1980, dispõe que será dispensada a 

manifestação prévia da fazenda pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do ministro de estado da 

fazenda. 3. Por seu turno, a Portaria nº 227/2010, do Ministério da 

Fazenda, estabelece que fica dispensada, para fins de decretação, de 

ofício, da prescrição intercorrente, a manifestação prévia da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nas execuções fiscais cuja 

dívida consolidada seja igual ou inferior a r$ 10.000,00 (dez mil reais)." 

(Apelação Cível nº 1995.51.01.039373-0/RJ, 5ª Turma Especializada do 

TRF da 2ª Região, Rel. Convocado Ricardo Perlingeiro. j. 08.05.2012, 

unânime, e-DJF2R 22.05.2012). “ (TJMT, Ap, 42392/2013, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 20/08/2013, Data da publicação no DJE 

26/08/2013)“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – 

PROCESSO PARALISADO EM ARQUIVO POR MAIS DE CINCO ANOS - 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETAÇÃO, DE OFICIO, PELO JUIZ– 

POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA CONFIRMADA – 

RECURSO IMPROVIDO. Comprovada a paralisação de execução fiscal por 

mais de cinco anosapós oseu arquivamento, justifica-se o reconhecimento 

da prescrição intercorrente, com a conseqüente extinção do processo. 

Inteligência do parágrafo 4º do art. 40 da Lei nº. 6.830 e parágrafo 5º do 

art.219 do CPC.” (TJMT, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 55805/2007 - CLASSE II – 23, JULGAMENTO: 

15-10-2007)“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE CONSUMADA. 1. O Tribunal de origem decretou a 

prescrição intercorrente por constatar que a Execução Fiscal foi 

arquivada em 2001 e que "o próximo impulso dado pelo credor" data de 

agosto de 2007. 2. Ultrapassado o lustro, configura-se a hipótese do art. 

40, § 4º, da Lei 6.830/1980. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg 

no REsp 1357679/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 13/09/2013) Sendo assim, em 

observância ao princípio da eficiência e nos termos do art. 5°, LXXVII, da 

CF, onde se prevê como garantia fundamental a duração razoável do 

processo e os meios que garantam a celeridade na tramitação, bem como, 

de acordo com o Provimento nº 86/2014-CGJ, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição intercorrente.Ante o exposto, com fulcro no art. 240, § 4º, 

do Código de Processo Civil, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da presente execução fiscal e, por conseguinte, com fulcro no art. 354 c/c 

art. 487, II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito.Isento de custas e despesas processuais.Após o 

trânsito em julgado, determino a liberação de quaisquer bens/valores 

constritos, se houver.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.Cumpra-se.Matupá, 27 de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULA ANDRESSA 

GARCIA, digitei.

Matupá, 12 de março de 2020

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34621 Nr: 1933-37.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALVARO DIAS DOS SANTOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Especialmente para efetuar voluntariamente o pagamento 

do saldo remanescente, referente a honorários sucumbenciais e custas 

processuais, correspondente a R$ 268,77 (duzentos e sessenta e oito 

reais e setenta e sete centavos).

Sentença: Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.Prosseguindo o feito apenas em relação as custas e 

honorários sucumbenciais, correspondente ao montante de R$ 268,77 

(duzentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), e 

considerando que o executado procedeu ao pagamento do débito 

extrajudicialmente, conforme declaração do departamento de tributação 

municipal (f.35), intime-se, ad cautelam,a parte exequente para informar o 

endereço da parte executada, oportunizando sua intimação para 

pagamento de forma voluntária.Com a resposta, se positiva, intime-se a 

parte executada para pagar, voluntariamente o valor remanescente. Se 

negativa, conclusos para análise do pedido de f.34.Transitada em julgado, 
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arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Matupá/MT, 03 

de abril de 2017.Suelen BarizonJuíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULA ANDRESSA 

GARCIA, digitei.

Matupá, 12 de março de 2020

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60656 Nr: 440-15.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE AGUIAR LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS EDUARDO DE AGUIAR LEITE, 

Cpf: 95543031149, Rg: 638.566 2ª VIA, Filiação: Terezinha de Aguiar Leite 

e Cristóvão Roque Silva Leite, data de nascimento: 01/09/1982, 

brasileiro(a), natural de Dourados-MS, casado(a), motorista, Telefone 65 

9296-1281. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos nº 440-15.2016.811.0111.Código Apolo nº 

60656.Vistos.O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em 29 de julho de 2016 contra CARLOS EDUARDO DE AGUIAR 

LEITE, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos delitos previstos 

nos artigos 129, “caput”, 140, § 2º e 147, todos do Código Penal, c/c art. 

306, “caput”, do Código Brasileiro de Trânsito, todos na forma do art. 69 do 

Código Penal.Apurou-se, segundo a denúncia, que no dia 16 de março de 

2016, na Borracharia Siga Bem, Bairro Industrial, nesta cidade de 

Matupá/MT, o denunciado, com manifesto “animus laedendi”, ofendeu a 

integridade física da vítima Reginaldo da Rocha, bem como a injuriou 

racialmente e ameaçou por palavra, causar-lhe mal injusto e grave (FATO 

01).Apurou-se, ainda, que no mesmo local acima indicado, o denunciado 

conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em 

razão da influência de álcool (FATO 02).O recebimento da denúncia se 

deu em 15 de setembro de 2016.O acusado foi devidamente citado e 

apresentou resposta à acusação.Durante a instrução processual foram 

ouvidas a vítima e as testemunhas através de recurso de áudio e vídeo.Na 

mesma oportunidade foi decretada a revelia do acusado, nos termos do 

art. 367 do Código de Processo Penal, uma vez que se mudou de 

endereço sem comunicar o Juízo.Em alegações finais o Ministério Público 

pugnou pela condenação do acusado nas penas dos artigos 129, “caput”, 

140, § 3º, 147, todos do Código Penal e art. 306, “caput”, do Código 

Brasileiro de Trânsito.A Defesa do acusado, em memoriais finais, pugnou 

pela absolvição do acusado em relação aos delitos capitulados nos artigos 

129 e 147, ambos do Código Penal, alegando a insuficiência de provas 

para condenação. Subsidiariamente, quanto ao crime 129 do Código Penal, 

requereu a desclassificação da conduta para a contravenção penal de 

vias de fato prevista na Lei n 3.688/41, art. 21. No pertinente ao delito 

previsto no art. 140, § 2º, do Código Penal, requereu a absolvição do 

denunciado em razão da existência de “bis in idem” na denúncia. Por fim, 

em relação ao delito previsto no art. 306 do Código Brasileiro de Trânsito, 

pugnou pelo reconhecimento da confissão espontânea em sede policial, a 

incidir na atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código 

Penal.Vieram-me conclusos os autos.É o relato do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO.Inicialmente, insta consignar, que inobstante o 

Ministério Público na ocasião do oferecimento da denúncia, tenha atribuído 

ao acusado a prática do delito previsto no art. 140, § 2º, do Código Penal, 

em alegações finais pugnou pela condenação de CARLOS EDUARDO DE 

AGUIAR LEITE nas sanções do § 3º, do art. 140 do Código Penal.Da 

análise das provas carreadas nos autos a aplicação do instituto da 

“emendatio libelli”, a fim do acusado responder pelo crime previsto no art. 

140, § 3º, do Código Penal, é a medida adequada.Destarte, considerando 

que as elementares do crime de injúria racial encontram-se descritas na 

denúncia, bem como que o acusado não se defende da capitulação 

atribuída, mas sim dos próprios fatos descritos na peça acusatória, não 

resultando em ofensa ao princípio do contraditório.Impende ressaltar que, 

o procedimento em tela não acarreta qualquer surpresa à defesa, motivo 

pelo qual se torna desnecessária sua intervenção anterior, visto que 

fundamentado em fatos devidamente narrados na denúncia, 

procedendo-se apenas a devida correção de distorção quanto à 

capitulação legal inicial. Feitas essas considerações, estando presentes 

os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao 

julgamento do mérito.A materialidade dos delitos está comprovada pelo 

auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de 

representação criminal, laudo de exame de corpo de delito, mapa 

topográfico para localização de lesões, termo de apreensão, além das 

declarações da vítima e testemunhas perante o Juízo.Da mesma forma, a 

autoria dos crimes, comprovou-se pelos depoimentos em Juízo. 

Vejamos:Em Juízo, a vítima Reginaldo da Rocha, afirmou em síntese, que 

no dia dos fatos, o acusado chegou até o seu local de trabalho 

(Borracharia), solicitando informação acerca de uma máquina de arroz, 

ocasião em que indicou a Carlos o local em que estaria referida máquina. 

Declarou que o denunciado lhe empurrou bem como lhe ofendeu dizendo 

“seu macaco, você tá mentindo pra mim” (sic). Afirmou que após as 

ofensas se retirou da presença do acusado, ocasião em que Carlos foi 

logo atrás lhe ofendendo com as seguintes palavras: “filho da égua, filho 

da puta, nego sem vergonha, macaco, a macacona velha colocou 

macaquinho no mundo” (sic). Afirmou que diante das ofensas acionou a 

polícia militar. Declarou, ainda, que foi agredido pelo denunciado com um 

pedaço de pau. Afirmou que foi atingido na região das costas, razão pela 

qual ficou aproximadamente dezesseis dias sem poder fazer esforço 

físico. Relatou que após as agressões o acusado saiu do local, voltando 

logo em seguida lhe ameaçando, ocasião em que a polícia militar chegou 

ao local e efetuou a prisão do denunciado. Afirmou, outrossim, que o 

acusado estava em visível estado de embriaguez, com odor etílico e olhos 

avermelhados. Declarou que mesmo estando algemado o acusado lhe 

ameaçou dizendo “posso até ir para cadeia mais quando eu sair vou te 

procurar”(sic). Relatou, por fim, que em razão das ameaças e por temer o 

retorno do denunciado, deixou de exercer atividade na Borracharia Siga 

Bem e, passou a trabalhar em outro estabelecimento.A testemunha 

Cleyton Matos Silva, policial militar, afirmou em Juízo, em síntese, que a 

polícia militar recebeu a denúncia de que um caminhoneiro havia parado na 

borracharia com intuito de solicitar informação, todavia, se exaltou e 

agrediu um dos funcionários. Declarou que diante da denúncia a guarnição 

se deslocou ao endereço informado, ocasião em que localizaram o 

acusado e o conduziram para delegacia. Afirmou que na ocasião da 

prisão em flagrante o denunciado estava com comportamento 

alterado/exaltado.A testemunha Ronaldo dos Santos Cirqueira, policial 

militar, declarou em resumo, que a polícia militar foi informada acerca dos 

fatos, ocasião em que o denunciante relatou que um caminhoneiro havia 

agredido um funcionário da borracharia localizada nas proximidades do 

Posto Bandeirantes. Afirmou que a polícia militar foi até o local e, 

localizaram o acusado em visível estado de embriaguez, com as vestes 

em desordem, odor etílico, andar cambaleante, além de apresentar 

comportamento agressivo.A testemunha Ronaldo da Silva Souza, afirmou 

em Juízo, em síntese, que o acusado chegou ao local solicitando 

informações sobre a localização de uma máquina de arroz. Afirmou que a 

vítima Reginaldo indicou ao denunciado o local solicitado. Declarou que o 

acusado saiu do local logo em seguida, todavia, retornou e começou a 

ofender a vítima dizendo que ele era “nego, macaco, que ele não tava 

explicando direito onde que era, que era um ignorante”(sic).Declarou, 

ainda, que o acusado começou a agredir o senhor Reginaldo com socos, 

ocasião em que a vítima tentou se defender. Afirmou que o denunciado 

pegou um pedaço de madeira para atingir a cabeça de Reginaldo, momento 

em que o empurrou e o golpe atingiu na região das costas da vítima. 

Relatou que a polícia foi acionada, momento em que o acusado saiu do 

local conduzindo um caminhão/carreta. Afirmou que passado alguns 

minutos o acusado retornou ao local, momento em que a polícia efetuou a 

prisão em flagrante. Afirmou, outrossim, que o acusado ameaçou todos 

que estavam no local dizendo que “iria voltar e matar nós”(sic). Declarou, 

por fim, que em razão do comportamento do denunciado, acredita que ele 

havia ingerido bebida alcoólica, bem como feito uso de substância 

entorpecente.Em Juízo, a testemunha Taisa Silva de Oliveira Gimenez, 

asseverou em resumo, que acionou a polícia em razão de o acusado ter 

agredido um de seus funcionários, o senhor Reginaldo. Afirmou que o 
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acusado chegou ao local solicitando informações acerca de uma máquina 

de arroz e, logo em seguida se exaltou e passou a agredir o senhor 

Reginaldo com socos e chutes. Afirmou que presenciou o momento em 

que Carlos agrediu Reginaldo com um pedaço de madeira. Afirmou, ainda, 

que não presenciou as ofensas e ameaças, apenas visualizou as 

agressões.A testemunha Adenilson Piccini, afirmou em Juízo, em síntese, 

que à época dos fatos a vítima Reginaldo exercia atividade profissional em 

seu estabelecimento comercial (borracharia). Afirmou que não presenciou 

as agressões, todavia, esteve presente na ocasião das ameaças e 

ofensas. Relatou que o denunciado chamou a vítima de “macaco, preto 

fedido” (sic), bem como a ameaçou dizendo que “iria voltar e matar todo 

mundo”(sic). Afirmou que o denunciado estava em visível estado de 

embriaguez. Declarou que sua esposa, senhora Taisa lhe relatou os fatos 

dizendo que o acusado pegou um pedaço de madeira e atingiu Reginaldo 

na região das costas/coluna. Declarou que o acusado após as agressões 

conduziu seu caminhão sentido Guarantã do Norte/MT, ocasião em que foi 

acompanhado pela polícia militar. Declarou, ainda, que no meio do percurso 

o acusado voltou para borracharia proferindo ameaçadas dizendo 

“macaco, eu vou voltar, vou pegar vocês todos”(sic), momento em que a 

polícia efetuou a prisão em flagrante. Afirmou, por fim, que o acusado 

estava com comportamento alterado, possivelmente, pelo uso de bebida 

alcoólica.No caso em questão, nota-se que as declarações da vítima e 

testemunhas corroboram com as provas colhidas nos autos (auto de 

prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de representação 

criminal, laudo de exame de corpo de delito, mapa topográfico para 

localização de lesões, termo de apreensão), confirmando a veracidade 

dos fatos descritos na exordial acusatória.Em relação ao pedido formulado 

pela Defesa em memoriais finais, visando a absolvição do acusado no 

pertinente aos crimes previsto nos artigos 129 e 147, ambos do Código 

Penal, alegando a insuficiência de provas, REJEITO. Isso porque, restou 

comprovada nos autos a materialidade e autoria dos delitos, por meio do 

auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de 

representação criminal, laudo de exame de corpo de delito, mapa 

topográfico para localização de lesões, termo de apreensão, e dos 

coerentes relatos da vítima corroborados pela prova testemunhal.De igual 

forma, REJEITO o pedido de desclassificação do crime previsto no art. 129 

do Código penal para a conduta da contravenção penal de vias de fato 

prevista na Lei n 3.688/41, art. 21. Explico.A desclassificação para a 

contravenção penal de vias de fato é autorizada somente quando inexistir 

ofensa à integridade física da pessoa agredida. No caso dos autos a 

ofensa à integridade física de Reginaldo restou confirmada pelo laudo de 

exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões. 

Além disso, as testemunhas foram firmes e coesas ao afirmarem, em 

Juízo, que a vítima sofreu lesões na região da coluna/costas.Nesse 

sentido:EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL 

– LESÃO CORPORAL – AUTORIA EVIDENCIADA – LEGÍTIMA DEFESA DE 

TERCEIRO – INOCORRÊNCIA – DESCLASSIFICAÇAÕ PARA A 

CONTRAVENÇÃO PENAL DAS VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – (...) 

Demonstrado que as agressões sofridas pela vítima resultaram em ofensa 

à sua integridade corporal, impossível a desclassificação da conduta para 

a contravenção penal de vias de fato. (TJ-MG – APR: 

10142130019490001 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Data de 

Julgamento: 09/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019).Portanto afasto 

a desclassificação pretendida.Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço para CONDENAR o réu CARLOS 

EDUARDO DE AGUIAR LEITE, já qualificado nos autos, nas sanções dos 

artigos 129, “caput”, 140, § 3º e 147, todos do Código Penal, c/c art. 306, 

“caput”, do Código Brasileiro de Trânsito.Passo à individualização da pena, 

na forma do art. 68 do Código Penal:Tendo em vista as condutas 

incriminadas e atribuídas ao réu, impõe-se uma única apreciação sobre as 

circunstâncias judicias, a fim de evitar repetições desnecessárias.A pena 

prevista para o delito capitulado no art. 129, “caput”, do Código Penal é a 

de detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano. Para o delito previsto no 

art. 140, § 3º, do Código Penal, a pena é de reclusão de 01 (um) a 03 

(três) anos e multa. O crime previsto no art. 147 do Código Penal prevê a 

pena de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa e, por fim, a 

pena cominada para o delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito 

Brasileiro é a de detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor. A culpabilidade do réu, consistente no grau de 

reprovabilidade da conduta praticada, não ultrapassa o considerado 

normal.O réu não possui antecedentes criminais.Quanto à conduta social e 

personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a 

valoração.As circunstâncias não acarretam aumento de pena.As 

consequências, por sua vez, são inerentes ao tipo.Os motivos, de igual 

forma, são inerentes ao tipo penal.O comportamento da vítima não deve 

ser considerado influente para a prática delituosa.Analisando o conjunto 

das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 03 (três) meses de 

detenção, para o crime previsto no art. 129, “caput”, do Código Penal; em 

01 (um) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o 

delito previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal; em 01 (um) mês de 

detenção para o crime capitulado no art. 147 do Código Penal e, em 06 

(seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o 

crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.Na segunda 

fase da dosimetria, não vislumbro circunstância atenuante ou agravante 

de pena, razão pela qual mantenho as penas no patamar acima fixado.Indo 

à terceira fase de fixação da pena, verifico não existir nenhuma causa de 

aumento, ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena 

DEFINITIVA em 03 (três) meses de detenção, para o crime previsto no art. 

129, “caput”, do Código Penal; em 01 (um) anos de reclusão e pagamento 

de 10 (dez) dias-multa para o delito previsto no art. 140, § 3º, do Código 

Penal; em 01 (um) mês de detenção para o crime capitulado no art. 147 do 

Código Penal e, em 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) 

dias-multa para o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito 

Brasileiro.Admitido ainda o concurso material dos crimes, as penas 

privativas de liberdade e de multa devem ser somadas, perfazendo um 

total de 10 (dez) meses de detenção, 01 (um) ano de reclusão, e 

pagamento 20 (vinte) dias-multa fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) 

do salário mínimo vigente à data do fato, pena esta que torno 

DEFINITIVA.Fixo o regime ABERTO para início do cumprimento de pena, 

com base no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.Por não estarem 

presentes os requisitos legais, DEIXO de conceder ao acusado os 

benefícios de substituição da pena privativa de liberdade por privativa de 

direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, em razão de os crimes 

terem sido perpetrados com violência e grave ameaça à pessoa.Determino 

a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 

dois (02) meses, nos termos do artigo 306, da Lei nº 9.605/97, mediante a 

observância das disposições previstas no artigo 293, parágrafos 1º e 2º 

da mesma lei.Em relação ao pedaço de madeira descrito no termo de 

apreensão, utilizado na prática do crime e, considerando que não é 

passível de doação, bem como não mais interessa ao processo, determino 

a sua DESTRUIÇÃO, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “a”, do Código 

Penal.Condeno o acusado no pagamento das custas processuais, cujo 

valor deverá ser abatido do montante recolhido à título de fiança. Após o 

trânsito em julgado:1.DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos políticos dos 

condenados, enquanto durarem os efeitos da condenação (artigo 15, III, 

CF);2.OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a 

suspensão mencionada; 3.COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG, bem 

como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à Vara de 

Execuções Penais desta Comarca;4.EXPEÇA-SE guia de execução 

DEFINITIVA.Outrossim, cumpridas todas as determinações constantes da 

presente decisão e, após a expedição de guia de execução definitiva, 

ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Comunique-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.Matupá/MT, 13 de 

maio de 2019.Suelen BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULA ANDRESSA 

GARCIA, digitei.

Matupá, 13 de março de 2020

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 81149 Nr: 601-20.2019.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO SEBOLD PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O
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 Código nº 81149.

Processo nº 601-20.2019.811.0111.

 Vistos.

 Trata-se de auto de prisão em flagrante de LAURO SEBOLD PERIN, 

qualificado nos autos, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos 

artigos 147 do Código Penal e art. 32, § 2º da Lei nº 9.605/98.

À Ref. 26 a Defesa do custodiado formulou pedido de autorização para se 

ausentar da comarca pelo período de 04 (quatro) meses, onde iria visitar 

parentes na cidade de Nova Esperança do Sudoeste/PR. O pedido da 

Defesa fora rejeitado, diante dos argumentos trazidos em Juízo ref. 36.

Em atenção ao teor da petição de Ref.46, verifico que a defesa do 

indiciado requer reconsideração do pedido de autorização para 

ausentar-se da Comarca de Matupá, tendo em vista que este é 

hipossuficiente, e não consegue arcar com as despesas sem prejuízo de 

seu sustento, bem como não possui boa relação afetiva com seus filhos, 

diante desses motivos esta residindo na casa de parentes na cidade de 

Nova Esperança do Sudoeste/PR.

O Ministério Público não se opôs ao pedido, bem como pugnou para que 

seja deprecado ao Juízo de Nova Esperança do Sudoeste/PR, as 

fiscalizações das determinações, ora impostas ao indiciado .

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. DECIDO.

Extrai-se dos autos que o acusado vem cumprindo regularmente as 

condições impostas pelo Juízo quando da concessão de sua liberdade 

provisória, não havendo óbice ao deferimento do pleito.

Dessa forma, ACOLHO o pedido feito pelo autuado LAURO SEBOLD 

PERIN, autorizando-o a residir na cidade de Nova Esperança do 

Sudoeste/PR.

EXPEÇA-SE carta precatória para a comarca de Nova Esperança do 

Sudoeste/PR, com objetivo de fiscalizar as condições cautelares 

determinadas em decisão de ref. 14, devendo constar as peças 

necessárias para o cumprimento.

Intime-se o acusado na pessoa de seu advogado, para que junte aos 

autos o comprovante de residência atual.

 CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa.

SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO E OFÍCIO NO QUE COUBER.

Matupá/MT, 28 de fevereiro de 2020.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35478 Nr: 320-45.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regiane Alves Batista, Regiane A Batista & Cia 

Ltda, Cleverson Antonio Sbardelotto, ANTONIO SBARDELOTTO, DEONILDE 

SBARDELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiani Rebelatto Rossetti - 

OAB:10431/MT

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) da Parte autora por todo o 

conteúdoda certidão de f. 187 e laudo 184/186, para que no prazo legal, 

manifeste-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-66.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DE FATIMA SCHAFFER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA SIMONE SOARES ALVES OAB - MT17646/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000213-66.2020.8.11.0111 POLO ATIVO:ALICE DE 

FATIMA SCHAFFER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIZANDRA 

SIMONE SOARES ALVES POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: MATUPÁ - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/04/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: AVENIDA HERMÍNIO OMETTO, 321, ZR 001, MATUPÁ - MT - 

CEP: 78525-000 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-74.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE DE ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA SARZI SARTORI OAB - MT7914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO(A) RECLAMANTE, DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 27/09/2017 ÀS 12:30 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O(A) RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000746-11.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL JUNIOR DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BARBOSA DA SILVA (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000746-11.2019.8.11.0030 INVENTARIANTE: JOEL JUNIOR DA SILVA 

INVENTARIADO: JOAQUIM BARBOSA DA SILVA DECISÃO Trata-se de 

requerimento de abertura de inventário apresentado por JOEL JUNIOR DA 

SILVA, SONIA MARIA DA SILVA MARINHO, MERSON BARBOSA DA 

SILVA E REGINALDO BARBOSA DA SILVA em razão do falecimento de 

JOAQUIM BARBOSA DA SILVA. Tendo em vista que não há processo de 

abertura de inventário em nome do de cujus, nomeio como inventariante 

JOEL JUNIOR DA SILVA. Prestado o compromisso no prazo de 5 (cinco) 

dias, deverá a inventariante apresentar, nos 20 dias seguintes, as 

primeiras declarações. Feitas as primeiras declarações, proceda-se às 

citações previstas no artigo 626 do Código de Processo Civil. Após, vistas 

à parte, em Cartório, pelo prazo comum de dez dias, para a manifestação 

acerca das primeiras declarações. Intime-se. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000401-45.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE REHBEIN BELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA BORGHESAN OAB - PR58557 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FELIPE MACHADO BELLO (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________
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___________________________________________ Processo : 

1000401-45.2019.8.11.0030 AUTOR(A): JOAO HENRIQUE REHBEIN BELLO 

REU: MARCOS FELIPE MACHADO BELLO DESPACHO Ante o teor da 

Portaria-Conjunta N. 247 de 16 de março de 2020, a qual dispõe sobre as 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, cancelo a 

audiência anteriormente aprazada, a qual será designada conforme pauta 

do Juízo. Intimem-se as partes. Dê ciência ao Ministério Público. Vale a 

presente como carta precatória, mandado e ofício no que couber, tendo 

em vista a urgência que o caso requer. Intimem-se. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65932 Nr: 2300-66.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Donizete Macorin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente/exequente para efetuar, no 

prazo de 10 (dez) dias, o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, em 

razão de se tratar de comarcas contíguas o novo endereço fornecido (ref. 

54).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42003 Nr: 2066-60.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.M. de Arruda - ME ( Mecanica Leão), Elizete 

Maria de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13110 Nr: 1143-44.2006.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Essencia Agropecuária S/A, Alberto Coury 

Neto, Pryscilla Cabral Soares Coury, Tatiana Corbucci Coury Faria Santos, 

Roberto Faria Santos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: catia maria da silva hara - 

OAB:25542, Osmar Schneider - OAB:2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILO SULZ GONSALVES - 

OAB:17070 DF

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar o andamento da Carta Precatória de folha 110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52533 Nr: 2067-40.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Melitina da Silva Velasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62168 Nr: 517-39.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vieira & Silva Ltda, Claudia Maria Vieira, João 

Antonio Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza- 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62187 Nr: 526-98.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanete Jacomina Zucchi de Lima - ME, Ivanete 

Jacomina Zucchi de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza- 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62254 Nr: 565-95.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. Dias de Lima, Zilda Dias de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza- 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74828 Nr: 2912-67.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton de Arruda Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso, 

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - Detran MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74460 Nr: 2680-55.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo de Andrade Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918, 

Natacha Rosa Tancredi - OAB:25.712/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada pessoalmente a parte 
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requerente/exequente para, no prazo de 5 dias, manifestar e dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (art. 485, III, §1º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114 Nr: 3-34.1990.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Romeu Strey, Cecília Guizum Strey

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65902 Nr: 2278-08.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Victor Adão Soares de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte intimada executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias , manifestar acerca do documento acostado na Ref. 75 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73966 Nr: 2492-62.2018.811.0030

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Alceu de Oliveira, Marlene Piza de Oliveira, 

Adriane de Oliveira Barros, José Fernando Beteti Barros, Sandra de 

Oliveira Torchi, Alan Torchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Pierri Tepedino, Mara Regina 

Tayar Tepedino, Ranulfo Lopes de Andrade, Wanilton Barbosa Mello, 

Mauricio Santos, Manoel Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sileno Rezende Tavares - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram citados os requeridos (as) Ranulfo Lopes de Andrade 

e Mara Regina Tayar Tepedino e, não foram citados os requeridos Manoel 

Santos, Mauricio Santos, Paulo Roberto Pierri Tepedino e Wanilton Barbosa 

Mello.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73966 Nr: 2492-62.2018.811.0030

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Alceu de Oliveira, Marlene Piza de Oliveira, 

Adriane de Oliveira Barros, José Fernando Beteti Barros, Sandra de 

Oliveira Torchi, Alan Torchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Pierri Tepedino, Mara Regina 

Tayar Tepedino, Ranulfo Lopes de Andrade, Wanilton Barbosa Mello, 

Mauricio Santos, Manoel Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sileno Rezende Tavares - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, manifestar sob a certidão 

de ref. 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 59130 Nr: 3349-79.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Luiz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP, Tenille Pereira Fontes - OAB:11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3349-79.2016.811.0030

 Código Apolo: 59130

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução proposta por Administradora de Consórcio 

Nacional Gazin Ltda. em face de Clovis Luis de Oliveira, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Os advogados constituídos da parte autora foram intimados para 

manifestarem nos autos, mas quedaram-se inertes.

Diante disso, intimada pessoalmente para promover o prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção, não fez, consoante intimação pessoal às 

folhas 78.

Logo, diante da falta de provocação pela parte autora, entende-se que 

esta desistiu da ação.

Senão vejamos a disposição do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III – por não promover os atos e diligência que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.”

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Custas e honorários pela requerente, os quais arbitro em 10% sob o valor 

atualizado da causa.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 79497 Nr: 1351-71.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alberto Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MENDES BARRAVIEIRA 

- OAB:13116

 para CONDENAR o acusado JOÃO ALBERTO PINTO, qualificado nos 

autos, como incurso nas penas dos art. 24-A da Lei 11.340/2006, e art. 

147, "caput", na forma do art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro 

[...]SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos 

a ser definida pelo juízo da execução.Condeno o acusado ao pagamento 

das custas processuais nos termos do artigo 804 do CPP.DISPOSIÇÕES 

FINAISTão logo transitada em julgado a sentença, forme-se o executivo e 

encaminhe-se para o local de cumprimento da pena.Intime-se 

pessoalmente os sentenciados acerca do conteúdo da presente 

sentença.Ciência ao Ministério Público e ao Defensor Dativo.Transitado em 

julgado, determino à Secretaria as seguintes providências:1) Inclua-se o 

nome do réu no rol dos culpados;2) Oficie-se à Secretaria de Segurança 

Pública;3) Lance-se a condenação no Sistema INFODIP WEB para fins do 

disposto no art. 15, III, da CF;4) Expeça-se guia de execução penal, 

acompanhada das peças necessárias, formando-se o respectivo 

executivo;5) Expeça-se certidão de crédito em favor do Defensor Dativo 

nomeado.Após, não havendo pendência, arquivem os autos com as 

baixas e anotações necessárias.DIEGO HARTMANNJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 66675 Nr: 2628-93.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Roos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:9.216/MT, Luciana de Jesus Ribeiro Pinho - 

OAB:7.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DECISÃO

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos em 

cumprimento de sentença, homologo o cálculo apresentado pela 

exequente.

Requisite-se o pagamento do débito, sendo desnecessária a atualização 

do cálculo, tendo em vista que, quando da requisição de 

pagamento/expedição do precatório, bastará ao juízo solicitante informar 

ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data da última atualização dos 

cálculos.

No mais, quando do pagamento do RPV ou do Precatório o Tribunal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a sua última atualização 

até a data da transferência dos valores, o que afasta eventuais prejuízos 

do exequente decorrentes da desvalorização monetária.

 Assim, requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 535, §3º do CPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta 

do respectivo crédito.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000027-92.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DOMINGOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000027-92.2020.8.11.0030 AUTOR: MOACIR DOMINGOS DOS SANTOS 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Trata-se de 

Ação de Prestação Continuada (LOAS) c/c antecipação de tutela ajuizada 

por MOACIR DOMINGOS DOS SANTOS, em face do Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS). Alega na exordial que o requerente conta com 

mais de 65 anos de idade, encontrando-se desempregado, com dívidas a 

serem quitadas, e incapaz de prover seu próprio sustento, sendo que foi 

pleiteada junto ao INSS a concessão do benefício LOAS, tendo esta sido 

indeferida. Aduz que o autor e sua companheira são responsáveis pelo 

sustento de dois filhos menores (16 anos e 10 anos), sendo certo que o 

parco rendimento do casal é insuficiente para o prover seu sustento e 

familiares de forma digna. Juntou aos autos os documentos. Requer o 

deferimento da antecipação da tutela a fim de que determine a concessão 

do benefício pleiteado. É o relato. Decido. Analisando o pedido de 

antecipação de tutela verifico que o art. 300, caput, do Código de 

Processo Civil, tem como requisitos, a probabilidade do direito, bem como, 

que haja perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da 

análise do acima exposto, verifico no caso vertente, quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, qual seja, a concessão do 

benefício requestado, não merece acolhimento, vez que tratando-se de 

benefício assistencial, além da incapacidade laborativa ou condição de 

idoso, há necessidade de comprovação da miserabilidade através de 

elementos que permitam aferir a real condição econômica da família do 

requerente. Não havendo nos autos sequer indicativo de miserabilidade, 

inviável a concessão da tutela de urgência. Com efeito, não vislumbro nos 

autos o perigo de dano, que é requisito imprescindível à concessão da 

medida, em caráter geral, não se vê presente neste caso, ainda que a 

prestação jurisdicional detenha caráter alimentar, é certo que a ausência 

de risco para a efetividade da tutela final impede, em princípio, a 

antecipação dos efeitos a ela inerentes. Sendo assim, INDEFIRO o pedido 

de antecipação de tutela postulado pela requerente. Defiro o pedido de 

Justiça Gratuita, revogando-o a qualquer tempo se inverídica a declaração 

ou alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da demanda. 

Intime-se a equipe multidisciplinar do juízo a fim de que realize a perícia 

socioeconômica no ambiente familiar do requerente, devendo apresentar o 

laudo em 60 (sessenta) dias. Estabeleço como quesitos do Juízo a serem 

respondidos pela equipe multidisciplinar: 1- Qual a composição do núcleo 

familiar que vive sob o mesmo teto (art. 20, § 1º, Lei 8.742/93), assim 

considerados o requerente, o cônjuge, a companheira, o companheiro, o 

filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou 

inválido, os pais, e o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor 

de 21 anos ou inválido? 2- Qual a renda mensal bruta familiar (art. 4º, V, 

Decreto 6.214/07), considerando a soma dos rendimentos brutos 

auferidos mensalmente, composta por salários, proventos, pensões, 

pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, 

comissões, pró-labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, 

rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do 

patrimônio, Renda Mensal Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada, 

ressalvada a renda decorrente de benefício assistencial já percebido por 

idoso, em até um salário mínimo (art. 34, parágrafo único, Estatuto do 

Idoso)? 3- Foi apresentado algum comprovante de renda? A conclusão 

baseia-se apenas nas declarações obtidas quando da visita social? 4- As 

condições socioeconômicas da família são compatíveis com a renda 

informada? 5- A residência é própria, alugada ou cedida? 6- Descrever as 

condições da residência, os móveis, automóveis e outros bens, bem como 

a localização e os benefícios do imóvel, tais como: asfalto, água, esgoto, 

escola pública, telefone, hospitais etc. Deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, que registra expressamente o desinteresse na composição 

consensual por meio da audiência prevista pelo art. 334 do CPC, em que 

forem parte o INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz: “(...)a 

orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a 

qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de 

contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e 

mediação, prevista no art. 334 do CPC/2015, veda a realização de acordo 

judicial nos seguintes casos: a) a tese envolve controvérsia jurídica a 

respeito da qual não há orientação a celebração de acordo; ou b) a tese 

possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial 

ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)” Cite-se o requerido, 

na pessoa de seu representante legal, no endereço constante na exordial, 

para, querendo contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 

c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir da data de juntada 

aos autos do mandado de citação cumprido. Consigne-se no mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC). Após, juntado 

o laudo da perícia socioeconômica, voltem-me conclusos. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000059-97.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PAULA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT18546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000059-97.2020.8.11.0030 AUTOR(A): BENEDITA PAULA DE JESUS REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

DECISÃO Analisando o pedido exordial, verifica-se que o presente feito 

versa sobre matéria afeta à Justiça Federal, tendo em vista que se trata 

de pedido de aposentadoria rural por idade proposto em face da entidade 

autárquica de instituição de previdência social - INSS. Isso porque, em que 

pese a redação originária do art. 109, §§ 3º e 4º, da CF, estabelecesse 
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hipótese de competência delegada, segundo a qual, nos locais onde não 

houvesse vara federal, seriam processadas e julgadas na Justiça 

Estadual, no foro de domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas 

em que fosse parte o INSS, com o advento da EC 103/2019 (promulgada 

em 12.11.2019), esse cenário foi alterado, retirando-se a regra de 

competência plena da Justiça Estadual nos locais onde não houvesse 

unidade da Justiça Federal. Com efeito, de acordo com o §3° do art. 109, 

da CF, a Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça 

Federal em que forem partes instituição de previdência social e segurado 

possam ser processadas e julgadas na justiça estadual, no entanto, isso 

se dará nos termos dos contornos que lhe emprestar lei federal (art. 22, I, 

da CF). Nestes termos, o regramento específico a agasalhar o tema é 

expresso pelo art. 15 da Lei n. 5.010/66 (alterado pela Lei n. 13.876/2019), 

que organiza a Justiça Federal de 1ª instância. O dispositivo passou a 

vigorar a partir de 1° de janeiro de 2020, com a seguinte redação: Art. 15. 

Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser 

processadas e julgadas na Justiça Estadual: I (Revogado). II - as vistorias 

e justificações destinadas a fazer prova perante a administração federal, 

centralizada ou autárquica, quando o requerente for domiciliado na 

Comarca; III – (Revogado). III - as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza 

pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada 

a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal 

IV - as ações de qualquer natureza, inclusive os processos acessórios e 

incidentes a elas relativos, propostas por sociedades de economia mista 

com participação majoritária federal contra pessoas domiciliadas na 

Comarca, ou que versem sôbre bens nela situados. De acordo com a nova 

redação do art. 15, III, da lei 5.010/66, portanto, remanesce a competência 

material delegada da Justiça Federal para a Estadual em ações para 

obtenção de benefício de natureza pecuniária contra o INSS, contudo, 

apenas se a Comarca da Justiça Estadual do domicílio do segurado estiver 

localizada a mais de 70km (setenta) quilômetros de município sede de Vara 

Federal. Nesse esteio, é de notório conhecimento a ausência de Vara 

Federal nesta unidade jurisdicional, bem como que a Comarca de 

Diamantino/MT possui Subseção Judiciária Federal e está localizada a 

menos de 70km (segundo parâmetros de imagem de satélite extraída de 

aplicativo de navegação – Google Maps) deste Município. Por conseguinte, 

foi cessada a competência delegada a este Juízo para processamento e 

julgamento de causas propostas após a entrada em vigor do dispositivo 

em comento (1° de janeiro de 2020), ante o teor do art. 109, I da 

Constituição da Republica, motivo pelo qual a declinação da competência 

ao Juízo Federal deve ser imperativa. Ante o exposto, DECLARO-ME 

incompetente para processar e julgar o presente feito. Após as baixas e 

intimações necessárias, REMETAM-SE os autos à Subseção Judiciária 

Federal de Diamantino/MT. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-30.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA TONDORF NASCIMENTO (REQUERENTE)

FELIPE SFREDO DALMOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TONDORF NASCIMENTO OAB - MT23266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação redesignada para o dia 29/04/2020, às 12:30 horas, 

anteriormente designada para o dia 18/03/2020, em cumprimento a 

Portaria-Conjunta nº 247/2020-TJ, que estabeleceu, em caráter temporário, 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-62.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE ANDRADE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE BUSSOLARO OAB - MT0015051A (ADVOGADO(A))

BETANIA PATRICIA DE SALLES OAB - MT0010265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação redesignada para o dia 29/04/2020, às 12:45 horas, 

anteriormente designada para o dia 18/03/2020, em cumprimento a 

Portaria-Conjunta nº 247/2020-TJ, que estabeleceu, em caráter temporário, 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-30.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOZENILDO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT19773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação redesignada para o dia 29/04/2020, às 13:30 horas, 

anteriormente designada para o dia 18/03/2020, em cumprimento a 

Portaria-Conjunta nº 247/2020-TJ, que estabeleceu, em caráter temporário, 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-77.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CUNHA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE BUSSOLARO OAB - MT0015051A (ADVOGADO(A))

BETANIA PATRICIA DE SALLES OAB - MT0010265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação redesignada para o dia 29/04/2020, às 13:45 horas, 

anteriormente designada para o dia 18/03/2020, em cumprimento a 

Portaria-Conjunta nº 247/2020-TJ, que estabeleceu, em caráter temporário, 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-65.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JUVERCINA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação redesignada para o dia 29/04/2020, às 14:00 horas, 

anteriormente designada para o dia 18/03/2020, em cumprimento a 

Portaria-Conjunta nº 247/2020-TJ, que estabeleceu, em caráter temporário, 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-48.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO DE JESUS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação redesignada para o dia 29/04/2020, às 14:15 horas, 

anteriormente designada para o dia 18/03/2020, em cumprimento a 

Portaria-Conjunta nº 247/2020-TJ, que estabeleceu, em caráter temporário, 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-40.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROGERIO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação redesignada para o dia 29/04/2020, às 15:00 horas, 

anteriormente designada para o dia 18/03/2020, em cumprimento a 

Portaria-Conjunta nº 247/2020-TJ, que estabeleceu, em caráter temporário, 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-82.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação redesignada para o dia 29/04/2020, às 15:15 horas, 

anteriormente designada para o dia 18/03/2020, em cumprimento a 

Portaria-Conjunta nº 247/2020-TJ, que estabeleceu, em caráter temporário, 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74724 Nr: 2854-64.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jazilei Ferreira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Nos termos da Portaria nº 12/2016/DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para designar audiência preliminar para o dia 01 de abril de 2020 às 

13:30 horas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010091-52.2014.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT9578-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

8010091-52.2014.8.11.0030 EXEQUENTE: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA DECISÃO Presentes os 

pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto na forma do 

art. 49 da Lei 9.099/95. Remetam-se à Turma Recursal para apreciação. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 12/2020-CNpar

 O Doutor Victor Lima Pinto Coelho, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca Nortelândia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, e,

 CONSIDERANDO que, o quadro de Oficial de Justiça desta comarca conta 

com 02(dois) Oficiais de Justiça, sendo que 01 (um) Oficial de Justiça, Sr. 

Afonso Arinos Borges, encontra-se de Licença Médica, e que o outro 

Oficial de Justiça. Sr. Luiz Aparecido Vieira, é maior de 60 (sessenta) 

anos e portador de diabetes, e,

 CONSIDERANDO ainda, o Artigo 52, II, do COJE. e,

 CONSIDERANDO finalmente, os termos da PORTARIA-CONJUNTA N. 247, 

DE 16 DE MARÇO DE 2020;

RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor MARIO SOUSA COELHO, Agente da Infância e 

Juventude efetivo PTJ, matrícula 22.592, para exercer as funções de 

Oficial de Justiça, no prazo de vigência desta Portaria 

PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020;

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos.

 Nortelândia, 17 de março de 2020.

 Assinado Digitalmente

 Victor Lima Pinto Coelho

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 48905 Nr: 1313-56.2019.811.0031

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Maria Dalva Capeleto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Circe Monteiro Mayer, Cartório do 2º Ofício de 

Nortelândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welber Costa Baima - OAB:7870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o pedido de ref. 33, DETERMINO a intimação da requerente, para 

manifestação, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.

Cumpra-se.

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000301-87.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

TRAGHELA MITALLY SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT25898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000301-87.2019.8.11.0031 REQUERENTE: TRAGHELA MITALLY SILVA 

DIAS REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Intimem-se as partes para 

especificação das provas que pretendem produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias. O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 17 de março de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000061-64.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. A. D. C. P. (REQUERENTE)

A. S. A. D. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO SILVA OAB - 963.203.384-15 
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(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000061-64.2020.8.11.0031 REQUERENTE: A. S. A. D. C. P., D. A. A. D. C. 

P. REPRESENTANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS 

Vistos etc. Trata-se de Ação judicial proposta em face no INSS visando à 

concessão de benefício previdenciário. Ocorre que com o advento da Lei 

Federal de nº 13.876/2019, a competência da Justiça Estadual para 

julgamento das ações previdenciárias, surge somente nos casos em que a 

Comarca de domicílio do segurado, estiver localizada a mais de 70 km 

(setenta quilômetros) do Município sede de Vara Federal (art. 15, III da lei 

5.010/1966). Neste espectro, considerando a existência da Vara Federal 

na Subseção Judiciária de Diamantino localizada a menos de 70 (setenta) 

Km de distância desta Comarca de Nortelândia e que a referida lei entrou 

em vigor a partir do dia 1º de Janeiro de 2020, resta claro que a presente 

ação deve ser proposta perante a Vara Federal de Diamantino. Diante do 

exposto, DETERMINO o arquivamento com a consequente baixa na 

distribuição com as cautelas e anotações de praxe, nos termos da Portaria 

nº 1/2020-Cnpar. Intimem-se. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 17 de março 

de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000093-69.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000093-69.2020.8.11.0031 EXEQUENTE: LUIS CARLOS DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- CITE-SE o 

executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, remessa 

ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 

cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado, após a atualização 

dos valores pelo setor de cálculos do TJMT. 5 - Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. NORTELÂNDIA/MT, 17 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000132-66.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO LUIZ DA SILVA (EXECUTADO)

E ALVES DA SILVA COMBUSTIVEIS - ME (EXECUTADO)

EDNALVA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

JOAQUIM ABILIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000132-66.2020.8.11.0031 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: E ALVES DA SILVA COMBUSTIVEIS - 

ME, EDNALVA ALVES DA SILVA, EDVALDO LUIZ DA SILVA, JOAQUIM 

ABILIO DA SILVA Vistos etc. RECEBO a petição Inicial. CITE-SE o 

executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, bem 

como para apresentação de embargos no prazo legal. No caso de não 

pagamento do débito no prazo supra, determino a PENHORA E 

AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens quanto bastem 

para garantir a execução, já acrescidos dos honorários advocatícios que 

arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida. Em caso de penhora nomeio 

como fiel depositário o exequente ou representante legal indicado por ele. 

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta). NORTELÂNDIA/MT, 17 de 

março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000092-84.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000092-84.2020.8.11.0031 EXEQUENTE: LUIS CARLOS DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- CITE-SE o 

executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, remessa 

ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 

cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado, após a atualização 

dos valores pelo setor de cálculos do TJMT. 5 - Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. NORTELÂNDIA/MT, 17 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000118-82.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON PEREIRA DE LOYOLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000118-82.2020.8.11.0031 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: MILTON PEREIRA DE LOYOLA Vistos etc. I – Atendidos os 

requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a Carta Precatória 

conforme ordenado, servindo a cópia de mandado. II - Alcançada a 

finalidade, ou certificado a impossibilidade de cumprimento, devolva-se à 

origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às providências. 

NORTELÂNDIA/MT, 17 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000094-54.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 
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N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000094-54.2020.8.11.0031 EXEQUENTE: LUIS CARLOS DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- CITE-SE o 

executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, remessa 

ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 

cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado, após a atualização 

dos valores pelo setor de cálculos do TJMT. 5 - Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. NORTELÂNDIA/MT, 17 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000095-39.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000095-39.2020.8.11.0031 EXEQUENTE: LUIS CARLOS DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- CITE-SE o 

executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, remessa 

ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 

cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado, após a atualização 

dos valores pelo setor de cálculos do TJMT. 5 - Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. NORTELÂNDIA/MT, 17 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000133-51.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E ALVES DA SILVA COMBUSTIVEIS - ME (EXECUTADO)

EDNALVA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

JOAQUIM ABILIO DA SILVA (EXECUTADO)

EDVALDO LUIZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000133-51.2020.8.11.0031 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: E ALVES DA SILVA COMBUSTIVEIS - 

ME, JOAQUIM ABILIO DA SILVA, EDVALDO LUIZ DA SILVA, EDNALVA 

ALVES DA SILVA Vistos etc. DETERMINO que seja realizada a intimação 

da parte autora, para comprovar nos autos, o devido recolhimento das 

taxas e custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e arquivamento do feito. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se. Após, retornem os autos conclusos ao gabinete para 

ulteriores deliberações. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 17 de março de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000127-44.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA NASCIMENTO DE OLIVEIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VITORASSI OAB - MT27391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA EVA MACHADO GONCALVES (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000127-44.2020.8.11.0031 AUTOR(A): BRUNA NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA DE JESUS REU: BRUNA EVA MACHADO GONCALVES Vistos 

etc. Recebo a petição inicial. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Cite-se a 

parte requerida. Intimem-se as partes para comparecimento em audiência 

de conciliação, com a presença da conciliadora credenciada, a ser 

marcada conforme disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo. 

Advirta-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º do NCPC). Cumpra-se servindo a presente 

dec isão  como (mandado/no t i f i cação/o f íc io /car ta /p reca tó r ia ) . 

NORTELÂNDIA/MT, 17 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000075-48.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOEMA VIANA REGINATO MENDES OAB - MT12023-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000075-48.2020.8.11.0031 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA DE 

FATIMA NUNES DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação 

judicial proposta em face no INSS visando à concessão de benefício 

previdenciário. Ocorre que com o advento da Lei Federal de nº 

13.876/2019, a competência da Justiça Estadual para julgamento das 

ações previdenciárias, surge somente nos casos em que a Comarca de 

domicílio do segurado, estiver localizada a mais de 70 km (setenta 

quilômetros) do Município sede de Vara Federal (art. 15, III da lei 

5.010/1966). Neste espectro, considerando a existência da Vara Federal 

na Subseção Judiciária de Diamantino localizada a menos de 70 (setenta) 

Km de distância desta Comarca de Nortelândia e que a referida lei entrou 

em vigor a partir do dia 1º de Janeiro de 2020, resta claro que a presente 

ação deve ser proposta perante a Vara Federal de Diamantino. Diante do 

exposto, DETERMINO o arquivamento com a consequente baixa na 

distribuição com as cautelas e anotações de praxe, nos termos da Portaria 

nº 1/2020-Cnpar. Intimem-se. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 17 de março 

de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000140-43.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDELMA BATISTA LEITAO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000140-43.2020.8.11.0031 AUTOR(A): ROSIDELMA BATISTA LEITAO 

LIMA REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Vistos etc. Recebo a petição inicial. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Cite-se a parte requerida. Intimem-se as partes para comparecimento em 

audiência de conciliação, com a presença da conciliadora credenciada, a 

ser marcada conforme disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo. 

Advirta-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º do NCPC). Cumpra-se servindo a presente 

dec isão  como (mandado/no t i f i cação/o f íc io /car ta /p reca tó r ia ) . 

NORTELÂNDIA/MT, 17 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000035-66.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000035-66.2020.8.11.0031 AUTOR(A): TELMA DA SILVA NASCIMENTO 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Recebo a petição inicial. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Cite-se a parte requerida. Intimem-se as partes para comparecimento em 

audiência de conciliação, com a presença da conciliadora credenciada, a 

ser marcada conforme disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo. 

Advirta-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º do NCPC). Cumpra-se servindo a presente 

dec isão  como (mandado/no t i f i cação/o f íc io /car ta /p reca tó r ia ) . 

NORTELÂNDIA/MT, 17 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000245-54.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CASSIANO BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000245-54.2019.8.11.0031 AUTOR(A): MANOEL CASSIANO BEZERRA 

REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Intime-se a parte autora para 

apresentação de Impugnação à Contestação no prazo legal. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 17 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000320-93.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE ARAUJO PINOTE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON ANTONIO TORNICH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS VITORASSI OAB - MT27391/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000320-93.2019.8.11.0031 REQUERENTE: LUCILENE DE ARAUJO PINOTE 

DE ALMEIDA REQUERIDO: CLEITON ANTONIO TORNICH Vistos etc. 

Intime-se a requerente para que apresente Impugnação à Contestação no 

prazo legal. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 17 de março de 2020. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 33215 Nr: 1008-48.2014.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERMEVAL VILASBOAS SAMPAIO – ME, 

DERMEVAL VILASBOAS SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iasnaia Pollyana Gusmão 

Sampaio - OAB:7601

 Vistos etc.

A Empresa Real Brasil Consultoria apresentou proposta de honorários 

periciais à ref. 99.

Devidamente intimadas, conforme certidão de ref. 104, as partes não 

apresentaram qualquer impugnação.

Por sua vez, a exequente já depositou o correspondente à 50% dos 

valores constantes da proposta de honorários periciais (ref. 113).

À ref. 114 a Empresa Real Brasil Consultoria indicou data, horário e local 

para Instalação dos trabalhos periciais.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Considerando a complexidade do caso concreto, bem como o alto grau de 

especialização da Empresa Real Brasil Consultoria, entendo como 

razoável e proporcional os valores apresentados, quais sejam R$ 

8.980,00, de modo que FIXO tal valor como os honorários periciais 

devidos, sendo que, neste caso, deverão ser pagos pelas partes, à razão 

de 50% cada.

 DETERMINO que a data, horário e local para o início dos trabalhos 

periciais, sejam os indicados pela Empresa Real Brasil Consultoria, quais 

sejam: 25/03/2020, 07h00min, Prefeitura de Arenápolis, Rua Presidente 

Costa e Silva, 259 -E, CEP: 78420-000, Arenápolis - MT.

DETERMINO que o laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 60 

dias, contados da data de início os trabalhos, tendo em vista a 

complexidade do feito.

 DETERMINO a intimação da parte executada, para que promova o depósito 

de 50% da proposta dos honorários periciais no prazo de 15 dias.

INTIMEM-SE as partes acerca da perícia agendada, quando poderão, no 

prazo de 05 dias, indicar quesitos e assistente técnico, se ainda não 

indicados.

 Após a juntada do laudo pericial nos autos, DETERMINO a intimação das 

partes, para manifestação, no prazo comum de 15 dias, sob pena de 

preclusão.

EXPEÇA-SE o necessário.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33215 Nr: 1008-48.2014.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERMEVAL VILASBOAS SAMPAIO – ME, 

DERMEVAL VILASBOAS SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iasnaia Pollyana Gusmão 

Sampaio - OAB:7601

 Certifico e dou fé have encaminhado a decisão via email de intimação do 

perito, comprovante em anexo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1000090-17.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO MACHADO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NORTELÂNDIA 1000090-17.2020.8.11.0031 REQUERENTE: LUIZ EDUARDO 

MACHADO SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LUIS CARLOS DIAS - 

MT22566-O REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. A parte 

autora manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. NORTELÂNDIA, 17 de março de 2020. Victor Lima Pinto 

Coelho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000348-61.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIRENZE ENERGETICA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 1000348-61.2019.8.11.0031. 

EXEQUENTE: SANDRO LEITE DOS SANTOS EXECUTADO: FIRENZE 

ENERGETICA S/A Vistos etc. As partes estabeleceram acordo (ID 

30176137) nos autos e requereram a homologação do mesmo. É o 

relatório do necessário. Fundamento e decido. Homologo por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre 

as partes. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre 

as partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015. Sem condenação em custas judiciais 

e honorários advocatícios. Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço 

o trânsito em julgado desde já. Nada mais sendo requerido no prazo legal, 

arquivem os autos com as baixas necessárias e as anotações de estilo. 

P.R.I.C. NORTELÂNDIA, 17 de março de 2020. Victor Lima Pinto Coelho 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 47798 Nr: 830-19.2014.811.0090

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE WOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 

23.

Transcorrido o prazo legal, certifique-se o necessário e voltem conclusos.

 PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 47786 Nr: 826-79.2014.811.0090

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE WOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, para se manifestar acerca da certidão de fl. 

32.

Transcorrido o prazo legal, certifique-se o necessário e voltem conclusos.

 PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53886 Nr: 2034-30.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA DE CASTRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De: Gabinete da Vara Única Para: Vara Única

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35016 Nr: 353-69.2009.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDB, RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEILSON PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:24625/O

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos entre as partes em epígrafe.

No trâmite processual foi entabulado acordo entre as partes (fls. 116/117).

O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação do acordo 

(fls. 175/176).

 Era o que cabia relatar.

 Decido.

 Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

 Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

 Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário.

 Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

 Cumpre salientar que o Ministério Público entendeu que os direitos da 

parte incapaz se encontram devidamente amparados, motivo pelo qual 

pugnou pela homologação do acordo.

Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 487, III, b, do CPC.

ISENTO de custas e honorários de sucumbência

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as 
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anotações e baixas de estilo.

 P. I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60047 Nr: 370-90.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIR ALVES ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILMAR DAVID LUCAS - 

OAB:4136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito com 

a finalidade de INTIMAR a parte requerente para que, querendo, no prazo 

legal, apresente impugnação à contestação de ref. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32586 Nr: 425-61.2006.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/O, EBER JOSE DE OLIVEIRA - OAB:18013/O, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimação da parte 

exequente para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45747 Nr: 94-35.2013.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO ALVES DE AZEVEDO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A-MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013/O

 Impulsiono o presente feito com a finalidade de expedir mandado de 

intimação da parte exequente para requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45747 Nr: 94-35.2013.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO ALVES DE AZEVEDO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A-MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013/O

 Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimação da parte 

exequente para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55387 Nr: 436-07.2017.811.0090

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NODF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11324/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito com 

a finalidade de INTIMAR o(a) inventariante NELCIANE OLIVEIRA DE FARIAS 

para que compareça nesta Secretaria e preste compromisso perante o 

Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61753 Nr: 1356-44.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JOSÉ PAULI - 

OAB:20244/O, VANDERSON PAULI - OAB:OAB/MT 13534

 Vistos.

Considerando o teor do Ofício nº 68/2020/MPMT, informando a ausência 

do Representante do Ministério Público, em razão da convocação desta 

pelo Procurador-Geral de Justiça, para participar da Reunião Intitucional, 

REDESIGNO a audiência para o dia 20 de julho de 2020, às 15h30min.

PROCEDA-SE com as comunicações necessárias.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35040 Nr: 376-15.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em conformidade com a Ordem de Serviço n. 001/2019 e nos termos do 

artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono estes autos para intimar as partes 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se quanto ao cálculo 

elaborado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34285 Nr: 432-82.2008.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HACHIRO AIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em conformidade com a Ordem de Serviço n. 001/2019 e nos termos do 

artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono estes autos para intimar as partes 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se quanto ao cálculo 

elaborado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-66.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ADMA HRYCYK (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000116-66.2019.8.11.0090. REQUERENTE: ADMA HRYCYK REQUERIDO: 

LOJAS AVENIDA S.A I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – 

Ausência de documentos indispensáveis Deixo de acolher a preliminar em 

razão da regularização processual (ID 19629489), em que a parte autora 

juntou documentos pessoais e comprovante de endereço quando da 

impugnação. II.2 - Mérito Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais proposta por ADMA HRYCYK em face de LOJAS AVENIDA - LTDA. 

Diz, em síntese que, adquiriu o cartão da loja requerida, nº 6363 5590 

0001 0248, contudo, houve a venda casada de dois seguros sendo eles o 

Seguro Cartão Mais Protegido e um Seguro Proteção da Sorte, razão pela 

qual requer danos morais. De seu turno, sustenta a reclamada, em 

síntese, que a cobrança contestada pelo reclamante está prevista no 

contrato firmado entre as partes e, ciente das disposições constantes nas 

cláusulas, aceitou o contrato em comento, tendo expressado sua legítima 

e livre concordância em todos os seus termos. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte ativa. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece competir 

ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 300 e 302 do referido estatuto processual, compete ao 

réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões 

de fato e de direito a contrapor o pedido do autor, sob pena de se 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, vislumbro que a 

parte requerida não trouxe aos autos cópia dos contratos de seguros 

assinados pela parte autora, o que leva a conclusão que foi contratado de 

forma obrigatória juntamente com o cartão de crédito. No respeitante, 

entendo que o seguro contratado no mesmo instrumento contratual 

configura venda casada ao consumidor. Aliás, é certo que essa conduta é 

vedada, na dicção do art. 39 do CDC. Nesse sentido: (...) VENDA 

CASADA. Considerando que o contrato de empréstimo e o contrato de 

seguro foram firmados no mesmo instrumento contratual, presume-se a 

ocorrência da alegada venda casada, ainda mais quando a parte 

demandada deixou de comprovar a autonomia das relações negociais, 

prova que a ela competia, em razão da inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 333, II, do CPC. (...) (Apelação Cível Nº 70031642036, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Maria 

Silveira, Julgado em 09/09/2009). Desta forma, em que pese a parte autora 

tenha requerido apenas indenização por danos morais, em nome do 

princípio da informalidade dos juizados especiais, extrai-se do pedido a 

declaração de nulidade dos seguros objeto da lide e repetição dos valores 

cobrados, uma vez declarado ilegal a cobrança dos seguros não 

contratados. De outro lado, não é possível se reconhecer que o evento 

ultrapassou a linha do mero dissabor, a abalar direito da personalidade da 

parte autora, até porque os valores cobrados decorreram de cláusula 

contratual que funcionava à época. Depois, não se observa, no particular, 

dor, vexame, humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de afetar a 

higidez psíquica do postulante, a caracterizar a pretendida indenização 

por danos morais. Assim, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 269, I, do CPC, para DECLARAR a nulidade da 

contratação dos seguros Cartão Mais Protegido e um Seguro Proteção da 

Sorte e DETERMINAR a restituição, na forma simples dos valores 

cobrados, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC, ambos a partir da citação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-66.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ADMA HRYCYK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000116-66.2019.8.11.0090. REQUERENTE: ADMA HRYCYK REQUERIDO: 

LOJAS AVENIDA S.A I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – 

Ausência de documentos indispensáveis Deixo de acolher a preliminar em 

razão da regularização processual (ID 19629489), em que a parte autora 

juntou documentos pessoais e comprovante de endereço quando da 

impugnação. II.2 - Mérito Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais proposta por ADMA HRYCYK em face de LOJAS AVENIDA - LTDA. 

Diz, em síntese que, adquiriu o cartão da loja requerida, nº 6363 5590 

0001 0248, contudo, houve a venda casada de dois seguros sendo eles o 

Seguro Cartão Mais Protegido e um Seguro Proteção da Sorte, razão pela 

qual requer danos morais. De seu turno, sustenta a reclamada, em 

síntese, que a cobrança contestada pelo reclamante está prevista no 

contrato firmado entre as partes e, ciente das disposições constantes nas 

cláusulas, aceitou o contrato em comento, tendo expressado sua legítima 

e livre concordância em todos os seus termos. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte ativa. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece competir 

ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 300 e 302 do referido estatuto processual, compete ao 

réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões 

de fato e de direito a contrapor o pedido do autor, sob pena de se 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, vislumbro que a 

parte requerida não trouxe aos autos cópia dos contratos de seguros 

assinados pela parte autora, o que leva a conclusão que foi contratado de 

forma obrigatória juntamente com o cartão de crédito. No respeitante, 

entendo que o seguro contratado no mesmo instrumento contratual 

configura venda casada ao consumidor. Aliás, é certo que essa conduta é 

vedada, na dicção do art. 39 do CDC. Nesse sentido: (...) VENDA 

CASADA. Considerando que o contrato de empréstimo e o contrato de 

seguro foram firmados no mesmo instrumento contratual, presume-se a 

ocorrência da alegada venda casada, ainda mais quando a parte 

demandada deixou de comprovar a autonomia das relações negociais, 

prova que a ela competia, em razão da inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 333, II, do CPC. (...) (Apelação Cível Nº 70031642036, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Maria 

Silveira, Julgado em 09/09/2009). Desta forma, em que pese a parte autora 

tenha requerido apenas indenização por danos morais, em nome do 

princípio da informalidade dos juizados especiais, extrai-se do pedido a 

declaração de nulidade dos seguros objeto da lide e repetição dos valores 

cobrados, uma vez declarado ilegal a cobrança dos seguros não 

contratados. De outro lado, não é possível se reconhecer que o evento 

ultrapassou a linha do mero dissabor, a abalar direito da personalidade da 

parte autora, até porque os valores cobrados decorreram de cláusula 

contratual que funcionava à época. Depois, não se observa, no particular, 
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dor, vexame, humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de afetar a 

higidez psíquica do postulante, a caracterizar a pretendida indenização 

por danos morais. Assim, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 269, I, do CPC, para DECLARAR a nulidade da 

contratação dos seguros Cartão Mais Protegido e um Seguro Proteção da 

Sorte e DETERMINAR a restituição, na forma simples dos valores 

cobrados, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC, ambos a partir da citação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-36.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA APARECIDA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000269-36.2018.8.11.0090 REQUERENTE: MAURA APARECIDA PIRES 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. De início, com base no 

histórico de créditos do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS de Num. 

20012466 - Págs. 1/3, com rendimentos compatíveis ao benefício, DEFIRO 

a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. Não obstante o art. 1.010, § 3º, do NCPC, o 

prévio juízo de admissibilidade do recurso é de competência do primeiro 

grau no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, consoante Enunciado nº 

166 do FONAJE: “ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo 

prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX 

Encontro - Maceió-AL).” Assim, RECEBO o recurso inominado interposto 

pela parte reclamante (Num. 20012467 - Págs. 1/52), eis que tempestivo 

(Num. 20905252 - Pág. 1), apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 

43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para apresentar as 

contrarrazões ao aludido recurso no prazo de 10 (dez) dias, na 

disposição do art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95 Após, com ou sem o aporte 

das contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal com 

as nossas homenagens e providências de praxe. Cumpra-se. Nova Canaã 

do Norte, 17 de julho de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-36.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA APARECIDA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000269-36.2018.8.11.0090 REQUERENTE: MAURA APARECIDA PIRES 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. De início, com base no 

histórico de créditos do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS de Num. 

20012466 - Págs. 1/3, com rendimentos compatíveis ao benefício, DEFIRO 

a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. Não obstante o art. 1.010, § 3º, do NCPC, o 

prévio juízo de admissibilidade do recurso é de competência do primeiro 

grau no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, consoante Enunciado nº 

166 do FONAJE: “ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo 

prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX 

Encontro - Maceió-AL).” Assim, RECEBO o recurso inominado interposto 

pela parte reclamante (Num. 20012467 - Págs. 1/52), eis que tempestivo 

(Num. 20905252 - Pág. 1), apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 

43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para apresentar as 

contrarrazões ao aludido recurso no prazo de 10 (dez) dias, na 

disposição do art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95 Após, com ou sem o aporte 

das contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal com 

as nossas homenagens e providências de praxe. Cumpra-se. Nova Canaã 

do Norte, 17 de julho de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-21.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SATILIO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000270-21.2018.8.11.0090 REQUERENTE: SATILIO PIRES REQUERIDO: 

BANCO CETELEM S.A. Vistos. De início, com base no histórico de créditos 

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS de Num. 20008328 - Págs. 

1/3, com rendimentos compatíveis ao benefício, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da 

CRFB/88. Não obstante o art. 1.010, § 3º, do NCPC, o prévio juízo de 

admissibilidade do recurso é de competência do primeiro grau no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, consoante Enunciado nº 166 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de 

admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - 

Maceió-AL).” Assim, RECEBO o recurso inominado interposto pela parte 

reclamante (Num. 20008329 - Págs. 1/53), eis que tempestivo (Num. 

20905245 - Pág. 1), apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da 

Lei 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões 

ao aludido recurso no prazo de 10 (dez) dias, na disposição do art. 42, § 

2º, da Lei 9.099/95 Após, com ou sem o aporte das contrarrazões, 

remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal com as nossas 

homenagens e providências de praxe. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 

17 de julho de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-21.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SATILIO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000270-21.2018.8.11.0090 REQUERENTE: SATILIO PIRES REQUERIDO: 

BANCO CETELEM S.A. Vistos. De início, com base no histórico de créditos 

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS de Num. 20008328 - Págs. 

1/3, com rendimentos compatíveis ao benefício, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da 

CRFB/88. Não obstante o art. 1.010, § 3º, do NCPC, o prévio juízo de 

admissibilidade do recurso é de competência do primeiro grau no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, consoante Enunciado nº 166 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de 

admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - 

Maceió-AL).” Assim, RECEBO o recurso inominado interposto pela parte 

reclamante (Num. 20008329 - Págs. 1/53), eis que tempestivo (Num. 

20905245 - Pág. 1), apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da 
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Lei 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões 

ao aludido recurso no prazo de 10 (dez) dias, na disposição do art. 42, § 

2º, da Lei 9.099/95 Após, com ou sem o aporte das contrarrazões, 

remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal com as nossas 

homenagens e providências de praxe. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 

17 de julho de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-06.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

DJONATAN DA SILVA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000271-06.2018.8.11.0090. REQUERENTE: DJONATAN DA SILVA 

PEIXOTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A alegada 

hipossuficiência da parte autora não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 - O Juiz 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, 

LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de 

presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do mérito Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não 

há arguições preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta 

por DJONATAN DA SILVA PEIXOTO em face de VIVO S/A -TELEFONICA 

BRASIL S/A em que alega que foi inscrito indevidamente no cadastro de 

proteção ao crédito no valor de R$64,58 (sessenta e quatro reais e 

cinquenta e oito centavos) E os pedidos formulados pela parte autora não 

merecem acolhimento. É que ela não se desincumbiu de seu ônus 

probatório subjetivo, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, inexistindo, 

no particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a parte 

acionada. Para que se possa falar em eventual inversão do ônus da prova 

nos termos da legislação consumerista, é indispensável que a parte 

reclamante apresente um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil). No respeitante: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

(...) 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo 

apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor 

e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). E a exigência 

de evidências mais concretas a respeito da controvérsia propalada pela 

parte autora faz-se necessária em razão das inúmeras ações inidôneas 

e/ou fraudulentas que foram propostas nesta região, a exemplo das 

s e g u i n t e s :  1 0 0 0 2 8 2 - 8 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000289-13.2017.8.11.0009 (Colíder); 1000645-71.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 8 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000649-11.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000650-93.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 1 6 5 4 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001958-04.2017.8.11.0009 (Colíder); 8020011-79.2015.8.11.0009 
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(Colíder); 1000038-09.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte); 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). É que, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes, como nos casos acima mencionados, fenômeno 

conhecido como “indústria do dano moral”. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado ou pessoalmente, a respeito desta decisão e para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprove a hipossuficiência alegada, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), própria e do respectivo cônjuge ou 

companheiro(a), em caso de casamento ou união estável, a fim de se 

aferir eventual hipossuficiência. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-06.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

DJONATAN DA SILVA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000271-06.2018.8.11.0090. REQUERENTE: DJONATAN DA SILVA 

PEIXOTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A alegada 

hipossuficiência da parte autora não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 - O Juiz 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, 

LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de 

presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do mérito Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não 

há arguições preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta 

por DJONATAN DA SILVA PEIXOTO em face de VIVO S/A -TELEFONICA 

BRASIL S/A em que alega que foi inscrito indevidamente no cadastro de 

proteção ao crédito no valor de R$64,58 (sessenta e quatro reais e 

cinquenta e oito centavos) E os pedidos formulados pela parte autora não 

merecem acolhimento. É que ela não se desincumbiu de seu ônus 

probatório subjetivo, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, inexistindo, 

no particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a parte 

acionada. Para que se possa falar em eventual inversão do ônus da prova 
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nos termos da legislação consumerista, é indispensável que a parte 

reclamante apresente um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil). No respeitante: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

(...) 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo 

apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor 

e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). E a exigência 

de evidências mais concretas a respeito da controvérsia propalada pela 

parte autora faz-se necessária em razão das inúmeras ações inidôneas 

e/ou fraudulentas que foram propostas nesta região, a exemplo das 

s e g u i n t e s :  1 0 0 0 2 8 2 - 8 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000289-13.2017.8.11.0009 (Colíder); 1000645-71.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 8 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000649-11.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000650-93.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 1 6 5 4 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001958-04.2017.8.11.0009 (Colíder); 8020011-79.2015.8.11.0009 

(Colíder); 1000038-09.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte); 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). É que, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes, como nos casos acima mencionados, fenômeno 

conhecido como “indústria do dano moral”. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado ou pessoalmente, a respeito desta decisão e para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprove a hipossuficiência alegada, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), própria e do respectivo cônjuge ou 

companheiro(a), em caso de casamento ou união estável, a fim de se 

aferir eventual hipossuficiência. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-80.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO PAPINI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SANCHES OAB - MT26501/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DONIZETE VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000279-80.2018.8.11.0090 REQUERENTE: AMERICO PAPINI NETO 

REQUERIDO: GILMAR DONIZETE VIEIRA Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da questão processual pendente A parte autora 

apresentou somente cópia digitalizada do(s) título(s) de crédito. Entanto, a 

ausência do original do cheque ou da nota promissória, que dá lastro à 

presente ação, possibilita a circulação do referido título de crédito. Desta 

forma, deverá aquela, por meio de seu procurador, comparecer em 

cartório ou secretaria a fim de apresentar o título de crédito para 

conferência e aposição de carimbo com a informação da existência do 

processo judicial, em analogia ao que dispõe o art. 425, § 2º, do CPC: “Art. 

425. Fazem a mesma prova que os originais: § 2o Tratando-se de cópia 

digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à 

instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório 

ou secretaria”. II.2 - Da revelia De início, destaca-se que a parte reclamada 

é revel, pois, devidamente citada e intimada (Num. 17118623 - Pág. 1), 

deixou de comparecer à audiência de conciliação e contestar a inicial. 

Desta forma, decreto-lhe a REVELIA na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, 

e, consoante o que faculta o art. 355, inciso II, do NCPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. II.3 - Do mérito Trata-se de ação monitória proposta por 

AMÉRICO PAPINI NETO em desfavor de GILMAR DONIZETE VIEIRA, ambos 

devidamente qualificados. A parte autora argumenta ser credora da parte 

requerida no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), encontrando-se 

inadimplente com a obrigação de pagar. A inicial veio acompanhada de 

cópia digitalizada do(s) título(s) de crédito, o que comprova o pleito da 

parte autora. Com isso, reconhecida a revelia, por se tratar de direitos 

disponíveis, aplicam-se os efeitos indireto ou mediato, processual, 

preclusivo e, acima de tudo, material, a presumir a veracidade dos fatos 

afirmados pela parte autora e não contestados pela parte ré, 

caracterizada a confissão tácita, na autorização do art. 344 do NCPC. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida 

na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, inciso I, do NCPC, para o fim de CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) em favor da parte 

reclamante com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do vencimento, na forma do arts. 

389, 394 e 397 do CC c.c. a Súmula 43 do STJ. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte requerida nos cadastros 

do SPC e do SERASA por se tratar o feito de ação de conhecimento e não 

de execução, nos termos do art. 782, §§ 3º e 5º, do NCPC. Intime-se a 

parte autora, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, compareça em cartório ou secretaria a fim de apresentar o 

título de crédito para conferência e aposição de carimbo com a informação 

da existência do processo judicial, em analogia ao que dispõe o art. 425, § 

2º, do NCPC, sob pena de revogação desta sentença. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, remeta-se o feito ao 

arquivo com as devidas baixas, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 

26 de fevereiro de 2019.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000297-04.2018.8.11.0090. REQUERENTE: JOSE LUIZ BORTOLETO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 

38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer 

ordem e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o 

processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da 

demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de Reclamação Cível 

proposta por JOSÉ LUIZ BORTOLETO em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em que busca o 

ressarcimento quanto a investimento na instalação de rede elétrica. A 

parte reclamada suscitou preliminar de prescrição. Pois bem. Sabe-se que, 

violado o direito subjetivo, surge para o titular a prerrogativa de exigir sua 

reparação judicial, e que este direito de ação é aniquilado, se não exercido 

no lapso legalmente estabelecido. Neste caso tenho que acolher a tese da 

parte reclamada, pois verifico que a pretensão da parte autora está 

prescrita. Isso porque as obras iniciaram em 2014 e a última nota fiscal 

juntada pelo autor é datada 13/02/2015, ao que a propositura da ação 

ocorreu apenas em 20/12/2018. Logo, QUALQUER pretensão civil oriunda 

da cobrança de dívida líquida constante do instrumento particular deveria 

ter sido ajuizada dentro do prazo quinquenal, em obediência ao disposto 

no artigo 206, do Código Civil, §3º, IV, in verbis: “Art. 206. Prescreve: ... § 

3o Em três anos: IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento 

sem causa; Neste mesmo sentido já se pronunciou o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRAMA DE 

ELETRIFICAÇÃO RURAL “LUZ NO CAMPO” – AUSENCIA DE PREVISÃO 

CONTRATUAL DE RESSARCIMENTO – PRESCRIÇÃO TRIENAL ¬– TERMO 

INICIAL – INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA 

DE ENERGIA – CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA 

PELO CONSUMIDOR – ILEGALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO – STJ – RECURSO REPETITIVO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo ajuste para a 

devolução dos valores, incide o prazo prescricional fixado no art. 206, 

§3º, inc. IV, do C. Civil, na forma do entendimento pacificado pelo STJ, de 

modo que o termo inicial será a data da incorporação dos equipamentos 

pela concessionária do serviço público. O Superior Tribunal de Justiça 

editou a seguinte tese: “A participação financeira do consumidor no 

custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez 

que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de 

obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo 

consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140)” (REsp n. 

1.243.646-PR) Nos contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o 

consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não 

tem direito à restituição dos valores aportados, salvo nas hipóteses de ter 

adiantado parcela que cabia à concessionária (em caso de 

responsabilidade conjunta - arts. 138 e 140) ou ter custeado obra cuja 

responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). In casu, o 

apelado custeou parte da obra de extensão de rede elétrica, sem que lhe 

tenha sido reconhecido direito à restituição dos valores, tudo com base no 

contrato, pactuação essa que, ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a 

previsão normativa de obra cujo custeio deviam se comprometer, 

c o n j u n t a m e n t e ,  c o n s u m i d o r  e  c o n c e s s i o n á r i a .  ( N . U 

0010722-91.2013.8.11.0055, Ap 26132, DES CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgamento em 

05/12/2018, Publicado em 12/12/2018). (grifei). Entretanto, como já 

mencionado, a presente demanda só fora intentada em 12/12/2018, tendo, 

portanto, decorrido o prazo prescricional trienal para a pretensão de 

cobrança requerida pelo autor. III - DISPOSITIVO Assim sendo, reconheço 

a notória incidência da prescrição, DECLARO extinto o processo, com 

análise do mérito, com fulcro no artigo 487, II, CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.
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JOSE LUIZ BORTOLETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000297-04.2018.8.11.0090. REQUERENTE: JOSE LUIZ BORTOLETO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 

38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer 

ordem e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o 

processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da 

demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de Reclamação Cível 

proposta por JOSÉ LUIZ BORTOLETO em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em que busca o 

ressarcimento quanto a investimento na instalação de rede elétrica. A 

parte reclamada suscitou preliminar de prescrição. Pois bem. Sabe-se que, 

violado o direito subjetivo, surge para o titular a prerrogativa de exigir sua 

reparação judicial, e que este direito de ação é aniquilado, se não exercido 

no lapso legalmente estabelecido. Neste caso tenho que acolher a tese da 

parte reclamada, pois verifico que a pretensão da parte autora está 

prescrita. Isso porque as obras iniciaram em 2014 e a última nota fiscal 

juntada pelo autor é datada 13/02/2015, ao que a propositura da ação 

ocorreu apenas em 20/12/2018. Logo, QUALQUER pretensão civil oriunda 

da cobrança de dívida líquida constante do instrumento particular deveria 

ter sido ajuizada dentro do prazo quinquenal, em obediência ao disposto 

no artigo 206, do Código Civil, §3º, IV, in verbis: “Art. 206. Prescreve: ... § 

3o Em três anos: IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento 

sem causa; Neste mesmo sentido já se pronunciou o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRAMA DE 

ELETRIFICAÇÃO RURAL “LUZ NO CAMPO” – AUSENCIA DE PREVISÃO 

CONTRATUAL DE RESSARCIMENTO – PRESCRIÇÃO TRIENAL ¬– TERMO 

INICIAL – INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA 

DE ENERGIA – CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA 

PELO CONSUMIDOR – ILEGALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO – STJ – RECURSO REPETITIVO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo ajuste para a 

devolução dos valores, incide o prazo prescricional fixado no art. 206, 

§3º, inc. IV, do C. Civil, na forma do entendimento pacificado pelo STJ, de 

modo que o termo inicial será a data da incorporação dos equipamentos 

pela concessionária do serviço público. O Superior Tribunal de Justiça 

editou a seguinte tese: “A participação financeira do consumidor no 

custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez 

que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de 

obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo 

consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140)” (REsp n. 

1.243.646-PR) Nos contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o 

consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não 

tem direito à restituição dos valores aportados, salvo nas hipóteses de ter 

adiantado parcela que cabia à concessionária (em caso de 

responsabilidade conjunta - arts. 138 e 140) ou ter custeado obra cuja 

responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). In casu, o 

apelado custeou parte da obra de extensão de rede elétrica, sem que lhe 

tenha sido reconhecido direito à restituição dos valores, tudo com base no 

contrato, pactuação essa que, ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a 

previsão normativa de obra cujo custeio deviam se comprometer, 

c o n j u n t a m e n t e ,  c o n s u m i d o r  e  c o n c e s s i o n á r i a .  ( N . U 

0010722-91.2013.8.11.0055, Ap 26132, DES CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgamento em 

05/12/2018, Publicado em 12/12/2018). (grifei). Entretanto, como já 

mencionado, a presente demanda só fora intentada em 12/12/2018, tendo, 

portanto, decorrido o prazo prescricional trienal para a pretensão de 

cobrança requerida pelo autor. III - DISPOSITIVO Assim sendo, reconheço 

a notória incidência da prescrição, DECLARO extinto o processo, com 

análise do mérito, com fulcro no artigo 487, II, CPC. Sem custas 
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processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-74.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAERCE BISPO DE JESUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000012-74.2019.8.11.0090 EXEQUENTE: EBER JOSE DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ALAERCE BISPO DE JESUS Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte executada efetuou o pagamento do débito em 

questão, razão pela qual a parte exequente pugnou pela extinção do feito. 

Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, o qual deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Proceda-se à devolução do título executivo 

extrajudicial original depositado em juízo à parte exequente, 

certificando-se, para posterior entrega à parte executada, consoante 

pleito de Num. 19863121 - Pág. 1. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 28 de junho de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-16.2019.8.11.0090
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000087-16.2019.8.11.0090. REQUERENTE: IRACEMA ALVES DE ABREU 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 

– Da revelia A reclamada não apresentou contestação. Assim, concluo 

que a reclamada deixou de apresentar sua contestação no prazo 

assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), implicando em sua revelia, nos termos 

do Enunciado 11/FONAJE. Assim, com suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, 

declaro-a revel. Frise-se que a ausência de contestação da reclamada 

importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não 

induz necessariamente à procedência do pedido, desde que convicção 

diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. II.2 - Da 

gratuidade da justiça A alegada hipossuficiência da parte autora não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o 

magistrado poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 

- O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.3 - 

Do mérito Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não 

há arguições preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. Trata-se de Reclamação proposta por IRACEMA ALVES DE ABREU 

em face de BANCO BMGS.A em que alega que está sendo cobrada por 

um cartão de crédito consignado, contrato n. 12893566, desde 18 de maio 
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de 2017, sendo descontado até o momento o valor de R$ 1.104,47(um mil 

cento e quatro reais e quarenta e sete centavos). E os pedidos 

formulados pela parte autora não merecem acolhimento. É que ela não se 

desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 373, 

inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, demonstração da conduta 

abusiva a responsabilizar a parte acionada. Para que se possa falar em 

eventual inversão do ônus da prova nos termos da legislação 

consumerista, é indispensável que a parte reclamante apresente um 

mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a 

fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu 

no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por 

meios administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil). No respeitante: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). E a exigência 

de evidências mais concretas a respeito da controvérsia propalada pela 

parte autora faz-se necessária em razão das inúmeras ações inidôneas 

e/ou fraudulentas que foram propostas nesta região, a exemplo das 

s e g u i n t e s :  1 0 0 0 2 8 2 - 8 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000289-13.2017.8.11.0009 (Colíder); 1000645-71.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 8 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000649-11.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000650-93.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 1 6 5 4 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001958-04.2017.8.11.0009 (Colíder); 8020011-79.2015.8.11.0009 

(Colíder); 1000038-09.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte); 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). É que, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes, como nos casos acima mencionados, fenômeno 

conhecido como “indústria do dano moral”. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, DECRETO a revelia da parte reclamada e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado 

ou pessoalmente, a respeito desta decisão e para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprove a hipossuficiência alegada, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), própria e do respectivo cônjuge ou companheiro(a), em 

caso de casamento ou união estável, a fim de se aferir eventual 

hipossuficiência. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-61.2015.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUSTINA RIBAS DA GUARDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010102-61.2015.8.11.0090 REQUERENTE: MARIA JUSTINA RIBAS DA 

GUARDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

autora, devidamente intimada, por meio de sua advogada substabelecida 

(Num. 5944312 - Pág. 1), para audiência de conciliação (mov. 13), não 

compareceu à solenidade e não apresentou qualquer justificativa, o que 

faz presumir sua desistência. Ademais, não obstante o pedido de 

redesignação da audiência de conciliação designada para o dia 25 de julho 

de 2016, às 14h30, formulado pelo advogado constituído da parte autora e 

protocolizado pela advogada substabelecida, a par de intempestivo 

(26/07/2016 - Num. 5944409 - Pág. 1), tal justificativa refere-se apenas ao 

patrono, Dr. Paulo Rogério de Oliveira, consoante atestado médico (Num. 

5944402 - Pág. 1). Assim, HOMOLOGO a desistência tácita da parte 

autora e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do 

NCPC. Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, a 

movimentação do Poder Judiciário sem o devido zelo por aquele que 

postula, mormente diante dos mais de 5 mil processos em trâmite neste 

Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão pela qual CONDENO 

a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, na 

forma do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do FONAJE: “Art. 

82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe 

às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título.” “ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de honorários advocatícios 

na forma dos citados dispositivos legais suso declinados (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

com as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Nova Canaã do Norte, 1º de março de 2019.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010000-05.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DEODATO FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010000-05.2016.8.11.0090 EXEQUENTE: EBER JOSE DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: APARECIDO DEODATO FERREIRA Vistos. INDEFIRO o pedido 

de Num. 10657853 - Págs. 1/2 e Num. 10657909 - Pág. 1, eis que, nos 

termos do art. 18, § 2º, da Lei 9.099/95, não é possível a citação por edital 

no âmbito dos juizados especiais. Assim, intime-se, uma vez mais, a parte 

exequente para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço 

atual da parte executada, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem 
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manifestação, certifique-se. Após, venham-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 4 de abril 

de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-79.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BOERI DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000001-79.2018.8.11.0090. REQUERENTE: LUCAS BOERI DE MELLO 

REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA I 

– RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – Preliminares de falta de 

interesse processual, carência da ação e impossibilidade jurídica do 

pedido. Deixo de apreciar as preliminares suscitadas por se tratar de 

matéria a ser enfrentadas no mérito. II.2 – Mérito Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL E NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

proposta por LUCAS BOERI DE MELLO em desfavor de MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA – MULTIMARCAS 

CONSORCIO. Sustenta a parte autora que em 08/04/2017 adquiriu um 

consórcio da requerida, Grupo: 00997, Cota: 0399, do Consórcio, para 

aquisição de bem móvel retro mencionado (veículo), no valor de R$ 

35.570,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e setenta reais), de duração do 

grupo (prazo da cota) de 80 (oitenta) meses, pagando como entrado o 

equivalente a R$ 1.787,00 (hum mil, setecentos e oitenta e sete reais), 

contudo, solicitou o cancelamento do consórcio e descobriu que a 

cláusula 44 dispunha sobre a devolução do valor pago apenas após o 

encerramento do grupo, razão pela qual requereu a nulidade da cláusula, 

rescisão do contrato e devolução dos valores pagos. A parte ré contesta 

alegando que o contrato foi celebrado após a lei 11.975/08, e a devolução 

dos valores pagos se dá por sorteio ou após o encerramento do grupo. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão a parte autora. Isso porque os contratos de 

consórcio são regidos pela sistemática da lei 11795/2008, em que 

disciplina nos artigos 22 e 30 a forma de restituição dos consorciados 

desistentes, senão vejamos: “Art. 22. A contemplação é a atribuição ao 

consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como 

para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados 

excluídos, nos termos do art. 30. [...] Art. 30. O consorciado excluído não 

contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum 

do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual 

amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de 

contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que 

estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo 

participante, na forma do art. 24, § 1o.” (Lei n.º 11.975/08)” Desta forma, 

de acordo com os Artigos 22 e 30 da Lei, a Contemplação para o 

Consorciado Excluído dar-se-á por meio de sorteio, nas mesmas 

condições do Consorciado Ativo, atribuindo-lhe o direito à devolução do 

Crédito Parcial, relativo aos percentuais pagos sob o Bem, vigente na data 

em que ocorrer a Contemplação, ou seja, com as deduções previstas em 

contrato. Logo, o contrato foi celebrado entre as partes sob a vigência da 

Lei 11.975/08, incidindo, portanto, no caso concreto, as previsões do 

referido dispositivo normativo. Dessa forma, a restituição se dará nos 

termos do disposto no art. 22 c/c art. 30 do diploma legal em comento. 

Descabe, na hipótese, a restituição imediata das parcelas, de modo que o 

autor deverá aguardar a contemplação de sua cota nas 

assembleias-gerais que virão a ser realizadas ou, ainda, buscar a 

restituição ao final do consórcio. Nesse sentido, é a jurisprudência das 

Turmas Recursais: AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE CONSÓRCIO. 

CONSORCIADO DESISTENTE. CONTRATO FIRMADO APÓS A VIGÊNCIA 

DA LEI 11.795/08. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 15 DESTAS TURMAS 

RECURSAIS. O momento para devolução das quantias desembolsadas 

obedece ao disposto nos artigos 22 e 30 da Lei n. 11.795/08, devendo a 

parte aguardar a contemplação da cota excluída. As quantias sofrerão 

correção monetária pelo IGP-M, a contar da data de cada desembolso e 

juros moratórios a contar da data fixada para a restituição. Licitude da 

cláusula penal, limitada a 10%. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso 

Cível Nº 71004770806, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 28/03/2014) Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 27 de março de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-79.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BOERI DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000001-79.2018.8.11.0090. REQUERENTE: LUCAS BOERI DE MELLO 

REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA I 

– RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – Preliminares de falta de 

interesse processual, carência da ação e impossibilidade jurídica do 

pedido. Deixo de apreciar as preliminares suscitadas por se tratar de 

matéria a ser enfrentadas no mérito. II.2 – Mérito Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL E NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

proposta por LUCAS BOERI DE MELLO em desfavor de MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA – MULTIMARCAS 

CONSORCIO. Sustenta a parte autora que em 08/04/2017 adquiriu um 

consórcio da requerida, Grupo: 00997, Cota: 0399, do Consórcio, para 

aquisição de bem móvel retro mencionado (veículo), no valor de R$ 

35.570,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e setenta reais), de duração do 

grupo (prazo da cota) de 80 (oitenta) meses, pagando como entrado o 

equivalente a R$ 1.787,00 (hum mil, setecentos e oitenta e sete reais), 

contudo, solicitou o cancelamento do consórcio e descobriu que a 

cláusula 44 dispunha sobre a devolução do valor pago apenas após o 

encerramento do grupo, razão pela qual requereu a nulidade da cláusula, 

rescisão do contrato e devolução dos valores pagos. A parte ré contesta 

alegando que o contrato foi celebrado após a lei 11.975/08, e a devolução 

dos valores pagos se dá por sorteio ou após o encerramento do grupo. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão a parte autora. Isso porque os contratos de 

consórcio são regidos pela sistemática da lei 11795/2008, em que 

disciplina nos artigos 22 e 30 a forma de restituição dos consorciados 

desistentes, senão vejamos: “Art. 22. A contemplação é a atribuição ao 

consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como 

para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados 

excluídos, nos termos do art. 30. [...] Art. 30. O consorciado excluído não 

contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum 

do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual 

amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de 

contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que 
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estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo 

participante, na forma do art. 24, § 1o.” (Lei n.º 11.975/08)” Desta forma, 

de acordo com os Artigos 22 e 30 da Lei, a Contemplação para o 

Consorciado Excluído dar-se-á por meio de sorteio, nas mesmas 

condições do Consorciado Ativo, atribuindo-lhe o direito à devolução do 

Crédito Parcial, relativo aos percentuais pagos sob o Bem, vigente na data 

em que ocorrer a Contemplação, ou seja, com as deduções previstas em 

contrato. Logo, o contrato foi celebrado entre as partes sob a vigência da 

Lei 11.975/08, incidindo, portanto, no caso concreto, as previsões do 

referido dispositivo normativo. Dessa forma, a restituição se dará nos 

termos do disposto no art. 22 c/c art. 30 do diploma legal em comento. 

Descabe, na hipótese, a restituição imediata das parcelas, de modo que o 

autor deverá aguardar a contemplação de sua cota nas 

assembleias-gerais que virão a ser realizadas ou, ainda, buscar a 

restituição ao final do consórcio. Nesse sentido, é a jurisprudência das 

Turmas Recursais: AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE CONSÓRCIO. 

CONSORCIADO DESISTENTE. CONTRATO FIRMADO APÓS A VIGÊNCIA 

DA LEI 11.795/08. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 15 DESTAS TURMAS 

RECURSAIS. O momento para devolução das quantias desembolsadas 

obedece ao disposto nos artigos 22 e 30 da Lei n. 11.795/08, devendo a 

parte aguardar a contemplação da cota excluída. As quantias sofrerão 

correção monetária pelo IGP-M, a contar da data de cada desembolso e 

juros moratórios a contar da data fixada para a restituição. Licitude da 

cláusula penal, limitada a 10%. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso 

Cível Nº 71004770806, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 28/03/2014) Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 27 de março de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-19.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000630-19.2019.8.11.0090. REQUERENTE: LUIZ SERGIO RODRIGUES 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, para que produza os seus devidos efeitos. 

DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. P. I. e CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Nova Canaã do Norte-MT, 09 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA 23/2020-NMV

 O EXMO. SR. DR. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA, MM. JUIZ DE 

DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E,

 CONSIDERANDO os termos do Provimento nº. 17/2019-CM, que revoga o 

Provimento n. 10/2016/CM e o Provimento 09/2019/CM e estabelece o 

Plantão Regional no Primeiro Grau de jurisdição do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como no 

plantão semanal;

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro baixar portaria que 

estabeleça a escala de magistrados e servidores, incluindo, 

necessariamente, ao menos dois servidores, devendo um ser oficial de 

justiça, e promover as alterações dessa Escala a partir de solicitações de 

permutas ou outras intercorrências;

 CONSIDERANDO, ainda, os termos da Portaria nº. 19/2020/DF expedida 

pela Comarca de Alta Floresta, que estabelece a escala do plantão 

regional do Polo IV, referente aos meses de MARÇO e ABRIL de 2020;

 RESOLVE

 Art. 1º - ESTABELECER a escala de plantão semanal e para os finais de 

semana e feriados, na Comarca de Nova Monte Verde, referente ao mês 

de ABRIL/2020 , da seguinte forma:

 Data

Classe

Juiz (a)

Servidor(a)/Gestor(a)

Servidor(a)/Oficial de Justiça

01/04/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Janice Schroeder

Roberto Luiz Cecconello Júnior

02/04/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Janice Schroeder

Roberto Luiz Cecconello Júnior

03/04/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Janice Schroeder

Roberto Luiz Cecconello Júnior

04/04/2020

Final de Semana

Roger Augusto Bim Donega

Janice Schroeder

Roberto Luiz Cecconello Júnior

05/04/2020

Final de Semana

Roger Augusto Bim Donega

Janice Schroeder

Roberto Luiz Cecconello Júnior

06/04/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Márcio Jesus Gattiboni

07/04/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Márcio Jesus Gattiboni

08/04/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Márcio Jesus Gattiboni

09/04/2020

Ponto Facultativo – Paixão de Cristo (Port. 1555/2019-PRES)

Tibério de Lucena Batista

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Márcio Jesus Gattiboni

10/04/2020

Feriado Nacional – Paixão de Cristo (Port. 1555/2019-PRES)

Tibério de Lucena Batista

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Márcio Jesus Gattiboni

11/04/2020

Final de Semana

Tibério de Lucena Batista
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Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Márcio Jesus Gattiboni

12/04/2020

Final de Semana

Tibério de Lucena Batista

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Márcio Jesus Gattiboni

13/04/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Josimar dos Santos

Wagner Erharter

14/04/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Josimar dos Santos

Wagner Erharter

15/04/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Josimar dos Santos

Wagner Erharter

16/04/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Josimar dos Santos

Wagner Erharter

17/04/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Josimar dos Santos

Wagner Erharter

18/04/2020

Final de Semana

Antônio Fábio da Silva Marquezini

Josimar dos Santos

Wagner Erharter

19/04/2020

Final de Semana

Antônio Fábio da Silva Marquezini

Josimar dos Santos

Wagner Erharter

20/04/2020

Ponto Facultativo – Tiradentes

(Port. 1555/2019-PRES)

Antônio Fábio da Silva Marquezini

Juliana Apª Arantes de Souza

Roberto Luiz Cecconello Júnior

21/04/2020

Feriado Nacional – Tiradentes

(Port. 1555/2019-PRES)

Antônio Fábio da Silva Marquezini

Juliana Apª Arantes de Souza

Roberto Luiz Cecconello Júnior

22/04/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juliana Apª Arantes de Souza

Roberto Luiz Cecconello Júnior

23/04/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juliana Apª Arantes de Souza

Roberto Luiz Cecconello Júnior

24/04/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juliana Apª Arantes de Souza

Roberto Luiz Cecconello Júnior

25/04/2020

Final de Semana

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juliana Apª Arantes de Souza

Roberto Luiz Cecconello Júnior

26/04/2020

Final de Semana

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juliana Apª Arantes de Souza

Roberto Luiz Cecconello Júnior

27/04/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Edivan Cerqueira Viana

Márcio Jesus Gattiboni

28/04/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Edivan Cerqueira Viana

Márcio Jesus Gattiboni

29/04/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Edivan Cerqueira Viana

Márcio Jesus Gattiboni

30/04/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Edivan Cerqueira Viana

Márcio Jesus Gattiboni

CONTATOS

Nome

 Comarca

Vara

Telefone

Endereço

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

(66) 98403-9339

Prédio do Fórum

Edivan Cerqueira Viana

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98462-4155

Prédio do Fórum

Janice Schroeder

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98442-0088

Prédio do Fórum

Jaqueline Romeira Pacheco

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98421-8461

Prédio do Fórum

Josimar dos Santos

Nova Monte Verde

Vara Única

(66) 98452-0291

Prédio do Fórum

Juliana Aparecida Arantes de Souza

Nova Monte Verde

Vara Única

 (66) 98441-2868

Prédio do Fórum

Marcio Jesus Gattiboni

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98429-1828

Prédio do Fórum

Roberto Luiz Cecconello Júnior

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98447-4543

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 862 de 975



Prédio do Fórum

Wagner Erharter

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98413-6611

Prédio do Fórum

Evandro Juarez Rodrigues

Peixoto de Azevedo

2ª Vara

(66)99205-5365

Prédio do Fórum

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Alta Floresta

2ª Vara

(65)99688-9343

Prédio do Fórum

Janaina Rebucci Dezanetti

Alta Floresta

3ª Vara

(66)99930-0740

Prédio do Fórum

Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Alta Floresta

Diretoria do Fórum

(66)99233-8409

Prédio do Fórum

Roger Augusto Bim Donega

Alta Floresta

5ª Vara

(66)99695-6227

Prédio do Fórum

Tibério de Lucena Batista

Apiacás

Vara Única

(65)99329-7258

Prédio do Fórum

Antônio Fábio da Silva Marquezini

Paranaíta

Vara Única

(66)99672-3601

Prédio do Fórum

 Art. 2º - DETERMINAR que os servidores escalados para o plantão de 

final de semana permaneçam nas dependências do Fórum no horário de 

13h00 às 17h00, nos termos do § 1º do Art. 15 do Provimento 

17/2019-CM, observando-se ainda a regra do Paragrafo Único do Artigo 

19 do mesmo Provimento.

 Parágrafo Primeiro - O plantão de final de semana iniciar-se-á após o 

encerramento do horário final do expediente das sextas-feiras e vésperas 

de feriados e terá seu término no início do horário de expediente do 

primeiro dia útil subsequente.

 Parágrafo Segundo - O Plantão semanal iniciará após o encerramento do 

expediente forense do primeiro dia útil da semana, encerrando-se no início 

do expediente do último dia útil.

 Art. 3º - DETERMINAR que seja encaminhada, pela Central de 

Administração, via malote digital ou e-mail, cópia da escala de plantão de 

magistrados e servidores desta Comarca e suas eventuais alterações à 

Presidência do Tribunal de Justiça, à Corregedoria-Geral da Justiça, à 

Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de Mato Grosso, ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública, à Coordenadoria Judiciária, à Coordenadoria 

de Magistrados, às autoridades policiais locais e demais órgãos ou 

pessoas que possam ter interesse no seu conhecimento, bem como o 

cadastramento no sistema respectivo, conforme Ofício-Circular n. 

66/2019-CCGJ.

 Afixe-se no átrio do Fórum, no local de costume, para conhecimento 

público.

 Publique-se.

 Cumpra-se.

 Nova Monte Verde-MT, 17 de março de 2020.

 (assinado digitalmente)

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000514-10.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLECI ROJANE SCHAEFER WONS (EXECUTADO)

GILMAR WONS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Certifico que apenas o Executado Gilmar Wons foi citado e 

decorreu o prazo sem o devido pagamento ou posição de embargos. 

Considerando que não houve a citação da válida da Executada Cleci 

Rojane Schaefer Wons, impulsiono os autos para manifestação da parte 

Exequente para requerer o que entender de direito. * Para o caso de a 

parte Exequente requerer o cumprimento dos atos executórios em relação 

ao Executado Gilmar Wons, proceda ao recolhimento da guia de diligência 

do oficial de justiça, no valor informado no id. 24837556. SEDE DO VARA 

ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000094-68.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Certifico que, o valor recolhido e informado na petição id. 

30362268 é inferior ao valor que consta no item "II", do impulsionamento id. 

29776331. Diante disso, impulsiono os autos para intimação da parte 

Autora para que proceda ao recolhimento do valor faltante, 

correspondente a R$ 14,00 (quatorze reais). SEDE DO VARA ÚNICA DE 

NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, 

NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000746-22.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIOMAR ALBINO GUIMARAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Certifico que, o valor recolhido e informado na petição id. 

30079972 é inferior ao valor informado no item "II", da intimação id. 

29766227. Diante disso, impulsiono os autos para intimação da parte 

Autora para que proceda ao recolhimento do valor faltante, equivalente a 

R$ 134,00 (centos e trinta e quatro reais). SEDE DO VARA ÚNICA DE 

NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, 

NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000874-42.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE BEATRIZ WISSMANN CITADIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Após, à parte-autora para impugnação (...) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. 

Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 

- TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000861-43.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DARIVA MENIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Após, à parte-autora para impugnação (...) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. 

Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 

- TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000032-28.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BONOME BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Certifico a tempestividade da Contestação. Impulsiono os 

autos para intimação da parte Autora para apresentar Impugnação. SEDE 

DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. 

Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 

- TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000724-61.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Após, à parte-autora para impugnação (...) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. 

Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 

- TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000731-53.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LOURDES DIAS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DONIZETE CASSIANO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUIS VERISSIMO OAB - MT14357-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Certifico a tempestividade da Contestação. Impulsiono os 

autos para intimação da parte Autora para apresentar Impugnação. SEDE 

DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. 

Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 

- TELEFONE: (66) 35971691

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 39961 Nr: 1693-11.2010.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petromaster Derivados de Petróleo Ltda, 

Osmar Pavesi, Maxwell Pavesi, Rosa Gomes Pavesi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:OAB/MT-3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos...

 Não foi possível a realização do leilão, vez que foi constatado que a 

avaliação do imóvel se deu há aproximadamente 13 (treze) anos.

Por conta disso, determinou-se que fosse elaborado Auto de Constatação 

e Avaliação do imóvel em questão.

Tentada a elaboração do Auto de Constatação e Avaliação, o Oficial de 

Justiça certificou não ter tido êxito em cumprir o mandado, tendo em vista 

não ter localizado a área (fl. 166).

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente para ciência e manifestação quanto à 

Certidão, no prazo de 30 (trinta) dias, requerendo o que de direito;

a. Com resposta, conclusos.

2. Não se manifestando, INTIMAR pessoalmente a parte-exequente (por 

AR), devendo se manifestar em 05 (cinco) dias;

3. Havendo inércia, o que deverá ser certificado, desde já DETERMINA-SE 

a devolução ao Juízo de origem.

Nova Monte Verde/MT, 03 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62094 Nr: 249-35.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFM, RFM, NF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:21824/O, Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B, Sabino Ribeiro 

Soares Neto - OAB:OAB/MT 10861-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:37420

 Vistos...

Incialmente constata-se que Matheus Francioli Machado e Rafael Fracioli 

Machado atingiram a maioridade civil.

Desta forma, considerando a maioridade civil atingida pelos então 

menores, necessária a regularização da representação processual para 

continuidade do feito.

Verifica-se, entretanto, que apenas a genitora Nilceia foi intimada, não 

sendo expedido mandado para Matheus e Rafael.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR pessoalmente os exequentes Matheus e Rafael, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularize a sua representação processual, 

sob pena de extinção do feito;

2. Após, conclusos.

 Cumprir. Intimar

Nova Monte Verde/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62451 Nr: 600-08.2013.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo José da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O, RUSSY MAIARA PESOVENTO TEIXEIRA - OAB:16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora e seu(s) advogado(s) 

para que, no prazo de 05 dias, informem os seus respectivos dados 

bancários para expedição de alvará dos valores disponíveis neste 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62504 Nr: 648-64.2013.811.0091

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT, Arion Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Comarca de Nova Monte Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Oliveira Navarro - 

OAB:OAB/MT16.937-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.IV DELIBERAÇÕES FINAIS SEM CUSTAS, ante a isenção prevista no 

artigo 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01. DEIXA-SE de condenar em 

honorários, considerando que não houve angular ização 

processual.Publicar. Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, se nada for 

requerido, ARQUIVAR os autos.Nova Monte Verde/MT, 02 de março de 

2020.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67071 Nr: 457-48.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Dessbesel, Tatiani Aparecida do 

Nascimento Dessbesel, Antônio de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8953

 Ante o exposto, REJEITA-SE a Denúncia quanto a TATIANI APARECIDA 

DO NASCIMENTO DESSBESEL, isso com fulcro no art. 395, III, do CPP. 

MANTÉM-SE o processo em relação a NILSON. Por fim, à SECRETARIA 

para:1.EXPEDIR ALVARÁ DE SOLTURA em favor de TATIANI APARECIDA 

DO NASCIMENTO DESSBESEL, expedindo Precatória para seu 

cumprimento, se necessário for, devendo haver a colocação em liberdade, 

salvo se houver prisão decorrente de procedimento diverso;2.PROCEDER 

à SEPARAÇÃO DO PROCESSO em relação a ANTÔNIO DE TAL, 

distribuindo-se outro Código;3.Inicialmente, INTIMAR o Ministério 

Público;4.Preclusa a possibi l idade recursal, imediatamente 

conclusos;5.Havendo interposição de Recurso, depois de apresentadas 

as razões, INTIMAR o recorrido para contrarrazões, fazendo-se 

conclusos para juízo de retratação. Serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Publicar. Intimar. Cumprir.Nova Monte 

Verde, 16 de março de 2020.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68196 Nr: 1210-05.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AM, CR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, Wagner Oliveira Navarro - OAB:OAB/MT16.937-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Considerando a informação do endereço do requerido (fl. 63), deve-se 

dar a sua citação naquele local.

No mais, à SECRETARIA para:

1. CITAR a parte-requerida, por meio de CARTA PRECATÓRIA, para 

conhecimento do processo, bem como INTIMÁ-LA para pagar os alimentos 

provisórios fixados (30% do salário mínimo – R$313,50) os quais deverão 

ser pagos até o dia 10 de cada mês, a contar da presente intimação, bem 

como para oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo de 15 dias, 

atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC;

a. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, 

fatos ou argumentos novos, VISTAS à parte-autora para impugnação no 

prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende 

produzir/requerer o que entender de direito;

b. Após, ao Ministério Público;

c. conclusos.

2. CIENTIFICAR o Ministério Público;

Nova Monte Verde/MT, 09 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74870 Nr: 1695-34.2017.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHB, MJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Cassilhas Volpe 

- OAB:53.553/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Leite Cecconello - 

OAB:25.359-O OAB/MT

 Vistos...

Considerando o teor da certidão de Óbito de fl. 70 (onde foi informado o 

falecimento do requerido), deve a parte requerente se manifestar.

Por isso, suspende-se o processo (artigo 313, § 2º, inc. I, do CPC).

Assim, á Secretaria para:

1. INTIMAR a parte requerente para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se, requerendo o que de direito.

2. Após, VISTAS ao Ministério Publico.

 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Nova Monte Verde/MT, 03 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 19800 Nr: 24-30.2004.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Chapadão Ltda, Arcangelo 

Bonacolsi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA UNIÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Execução Fiscal em que a Exequente pleiteia a extinção por 

conta da prescrição intercorrente.

A objeção de não-executividade ajuizada pela inventariante foi recebida.

A parte-exequente pleiteou pela extinção por conta da prescrição.

Assim, EXTINGUE-SE o processo, com fulcro no art. 924, V, do CPC e art. 

40, §4º, da LEF.

SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a executada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, sem custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Nova Monte Verde/MT, 10 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 37586 Nr: 703-54.2009.811.0091
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAA, CAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Monte Verde - OAB:, Sabino Ribeiro Soares Neto - OAB:OAB/MT 

10861-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, embora compita à 

parte-exequente o pagamento das custas, suspende-se a exigibilidade 

pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).Nomeada como 

Defensora, fixam-se como honorários advocatícios à advogada 

CLAUDIRENE MENIN – OAB/MT n° 18421, o valor de 03 URH (consoante 

Tabela de Honorários da OAB – tabela XI, item 18.1, levando-se em conta 

os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado 

pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para 

cobrança de honorários (devidamente selada).IV DISPOSIÇÕES 

FINAISTransitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os 

autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Nova Monte Verde/MT, 10 de março de 

2020.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62072 Nr: 227-74.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panificadora do Prado Ltda ME, Leopoldo Vieira 

do Prado, Ernesta Neves do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Laura Leite Mungo - 

OAB:OAB/MT 10.604, Rosângela da Rosa Correa - OAB:MT 16.308A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de Petição intitulada “Ação de execução de título extrajudicial” 

ajuizada por Cooperativa de Créditos de Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena contra Panificadora do Prado Ltda Me, Leopoldo Vieira 

do Prado e Ernesta Neves do Prado.

Compulsando as fl. 52, verifica-se que ate a presente data a exequente 

não obteve êxito nas tentativas de citação dos executados, assim como 

não foram localizados bens para penhora. A parte-autora peticionou 

informando a desistência da presente demanda e requerendo, portanto, a 

extinção do processo.

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso.

II FUNDAMENTAÇÃO

Diante do requerimento formulado, a extinção do processo é medida que 

se impõe.

Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do 

mérito quando o Magistrado homologar a desistência do processo, 

hipótese que se coaduna ao caso em tela.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, remanescentes, se houver, consoante disposição do artigo 

90 do Código de Processo Civil.

INEXISTINDO CITAÇÃO, não há falar em condenação ao pagamento dos 

honorários advocatícios.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Nova Monte Verde/MT, 03 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63685 Nr: 1560-61.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dirceu Francisco Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...INDEFERE-SE, por ora, o requerimento da parte-exequente, uma 

vez que não foram esgotados todos os meios para localização do 

executado, ressaltando-se que a citação por edital é medida extrema e só 

deve ser utilizada quando a parte-autora não lograr êxito para localização 

da parte-requerida.Tendo em mente o princípio da celeridade processual, 

procedeu-se à busca de possível endereço atualizado em nome da 

parte-executada no Sistema Infojud, obtendo-se êxito, conforme 

documento em anexo.Assim, antes de deferir a citação pela via editalícia, 

de rigor a tentativa de citação pessoal da parte-executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65829 Nr: 1588-92.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan Ramão da Silva - ME, Gilvan Romão da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFERE-SE o requerimento da parte-exequente, 

determinando desde já que se retifique a autuação para incluir no polo 

passivo da demanda o nome de GILVAN ROMÃO DA SILVA (CPF: 

003.068.835-38).No mais, em consulta ao sistema INFOJUD, obteve-se 

endereço da executada idêntico ao já encontrado nos autos, conforme 

documento em anexo.Por isso, DEFERE-SE o requerimento da 

parte-exequente consistente na citação por Edital.Por isso, à SECRETARIA 

para:1.RETIFICAR a autuação para incluir no polo passivo da demanda o 

nome de GILVAN ROMÃO DA SILVA;2.CITAR a parte-executada por meio 

de EDITAL, para pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora (artigo 8º, inciso III da LEF), observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF;a.OBS: O Edital também deverá 

ser divulgado no DJE.3.Salienta-se que a parte-executada poderá, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

intimação da penhora;4.Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC;5.Decorrido o prazo 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, PROCEDER à nomeação 

de curador especial para atuar na defesa da parte-executada, a partir da 

lista constante da Secretaria (obedecendo, como sempre, à 

alternância);6.Posteriormente, INTIMAR pessoalmente o curador nomeado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto ao teor da 

nomeação. Aceitando-a, deve oferecer embargos, a contar da 

aceitação;7.Cumpridas as determinações acima e juntada a manifestação 

pelo curador especial, VISTAS à parte-exequente;8.Após, 

conclusos.Intimar. Cumprir. Nova Monte Verde/MT, 05 de março de 

2020.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65985 Nr: 1734-36.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizângela Gonçalves Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Sversuti da Silva - 

OAB:19382/O, VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - OAB:13142

 Vistos...

 Inicialmente, quanto à avaliação do imóvel oferecido como caução, os 

dados do imóvel estão na fl. 211, resolvendo a questão indicada na 

Certidão de fl. 251. Por isso, à SECRETARIA para cumprimento da decisão 

de fl. 241v, item “b”.

 No tocante ao pleito de fls. 257/257v, com fundamento no art. 828, §3º, do 

CPC, à SECRETARIA para Oficiar ao Cartório do 1º Ofício, visando ao 
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levantamento da averbação feita no imóvel de Matrícula 23.630 (fl. 

146v/147).

 Ainda pendente a averbação da caução real, a cargo da executada. 

Assim, INTIMAR a executada para providenciar o pagamento dos 

emolumentos vinculados à caução, conforme ocorrido na fl. 244v.

 Por fim, deve a SECRETARIA intimar a parte-exequente para se 

manifestar sobre os pens penhorados, no prazo de 10 dias. Nada falando, 

INTIMAR pessoalmente a parte-exequente para tanto.

 Cumprir, SERVINDO como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66323 Nr: 23-59.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Linjardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Vistos...

 Considerando o Ofício n° 144/2020, oriundo da 5° Vara Criminal da 

Comarca de Alta Floresta/MT, informando acerca da determinação de 

realização de audiência de Precatória por meio de videoconferência, 

fez-se contato telefônico com assessoria daquele gabinete, 

agendando-se audiência.

Assim, DESIGNA-SE audiência de instrução, por videoconferência, para o 

dia 18.05.2020, às 14h45min.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR ofício a 5° Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, para que 

intimem a testemunha para comparecer à audiência, conforme já 

agendado;

2. INTIMAR o denunciado da presente decisão, bem como se quiser 

comparecer a audiência;

3. INTIMAR a Defesa da presente decisão, bem como para comparecer à 

audiência;

4. CIENTIFICAR o Ministério Público, inclusive para comparecer à audiência.

Nova Monte Verde/MT, 06 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67184 Nr: 512-96.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelma Betânia Nascimento Sicuto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:OAB/MT 5.091-B

 Vistos...

 Considerando o Ofício n° 29/2020, oriundo da 5° Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, informando acerca da determinação de realização 

de audiência de Precatória por meio de videoconferência, fez-se contato 

telefônico com assessoria daquele gabinete, agendando-se audiência.

Assim, DESIGNA-SE audiência de instrução, por videoconferência, para o 

dia 08.05.2020, às 13h30min.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR ofício a 5° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, para que 

intimem a testemunha para comparecer à audiência, conforme já 

agendado;

2. INTIMAR o denunciado da presente decisão, bem como se quiser 

comparecer a audiência;

3. INTIMAR a Defesa da presente decisão, bem como para comparecer à 

audiência;

4. CIENTIFICAR o Ministério Público, inclusive para comparecer à audiência.

Nova Monte Verde/MT, 11 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67228 Nr: 553-63.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apuy Madeiras LTDA, Gilson Silveira, Arion 

Silveira, Rui Zilário Silveira, Gilmar Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, por seu procurador legalmente 

constituído e habilitado moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL em desfavor 

da parte-executada, ambos devidamente qualificados na inicial, com 

fundamento na Lei 6.830/80.

Juntaram-se documentos, dentre eles a Certidão da Dívida Ativa.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso para 

prolação de sentença.

II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da 

condenação.

SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a parte-executada ao pagamento dos 

honorários, das custas e despesas.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, SEM custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

III DELIBERAÇÕES FINAIS

Publicar. Intimar. Cumprir.

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.

Nova Monte Verde/MT, 10 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67229 Nr: 554-48.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anacleto e Toniazzo Ltda - ME, Jose Carlos 

Alves Anacleto, Marcelo Cezar Toniazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , DEFERE-SE a citação por Edital de José Carlos Alves Anacleto e 

Anacleto & Toniazzo Ltda., considerando ter sido esgotados os meios 

para citá-los. Por outro lado, com relação a Marcelo Cesar Toniazzo, tendo 

em vista indicar endereço diverso, a citação deve se dar de forma 

pessoal.Portanto, à SECRETARIA para:1.Quanto a MARCELO CESAR 

TONIAZZO:a.CITÁ-LO via Correios (via AR), expedindo o mandado de 

citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em nome da 

parte-executada, para pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora (artigo 8º, inciso III da LEF);b.DEVE, A 

SECRETARIA, atentar-se ao endereço encontrado no Infojud.c.Salienta-se 

que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora;d.Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixam-se os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, conforme artigo 85, §3º, inciso I, do 

CPC;e.Efetuada a citação e decorrido o prazo sem o pagamento do débito 

exequendo, à EXEQUENTE para manifestação;2.Quanto a JOSÉ CARLOS 

ALVES ANACLETO e ANACLETO & TONIAZZO LTDA.a.CITÁ-LOS POR 

EDITAL, nos mesmos termos acima descritos, observando o disposto no 

inciso IV do artigo 8º da LEF OBS: O Edital também deverá ser divulgado 
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no DJE.b.Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, PROCEDER à nomeação de curador especial para atuar na 

defesa da parte-executada, a partir da lista constante da Secretaria 

(obedecendo, como sempre, à alternância);c.Posteriormente, INTIMAR 

pessoalmente o curador nomeado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto ao teor da nomeação. Aceitando-a, deve oferecer 

embargos, a contar da aceitação;d.Cumpridas as determinações acima e 

juntada a manifestação pelo curador especial, VISTAS à 

parte-exequente;e.Após, conclusos.Intimar. Cumprir. Nova Monte 

Verde/MT, 09 de março de 2020.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69685 Nr: 342-90.2016.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:37420

 Nos termos da legislação vigente, e item 2.10.1, Seção 10, Capítulo 2 e 

seguintes da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado Dr Edgar Campos de Azevedo, OAB/MT 27724O para que, no 

prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes 

autos à Secretaria da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, 

nos termos do art. 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71393 Nr: 1462-71.2016.811.0091

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildalci Domingos da Silva, Amilton Monteiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apparecido Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Nomeou-se a requerente como Inventariante.

Termo de Compromisso assinado.

As primeiras declarações foram apresentadas pela Inventariante.

O Ministério Público se manifestou pelo desinteresse nos autos.

De igual forma a Fazenda Pública Federal e Municipal.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso se manifestou.

Expediu-se Edital, visando à intimação de “outros herdeiros”.

Nesse sentido, deve o processo caminhar, considerando a necessidade 

de a inventariante se manifestar quanto ao teor da manifestação da 

Fazenda Pública Estadual.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. CERTIFICAR o decurso de prazo quando à citação dos “outros 

herdeiros” por Edital, se for o caso;

2. INTIMAR a Inventariante para se manifestar quanto à petição do Estado 

de Mato Grosso. Prazo 10 (dez) dias, providenciando a juntada dos 

documentos requeridos ou fazendo requerimento outro;

a. Não juntando os documentos ou havendo requerimento outro, 

conclusos.

3. Juntados os documentos, INTIMAR a Fazenda Pública Estadual para 

manifestação;

4. Após, não havendo requerimentos da Fazenda Pública (ou “dos outros 

herdeiros”), INTIMAR a Inventariante para apresentar as últimas 

declarações;

5. CONSIGNE-SE o disposto no art. 622, II, do CPC (remoção do 

inventariante por não dar ao inventário andamento regular).

Nova Monte Verde/MT, 06 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82702 Nr: 1673-05.2019.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilson Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Leite Cecconello - 

OAB:25.359-O OAB/MT

 Nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2020/DF/NMV e da 

certidão/requerimento de fl.____, em que a parta requerida alega não 

possuir condições de constituir advogado, NOMEIO o advogado Mateus 

Leite Cecconello - OAB n. 25.359-O, para defender os interesses da parte 

requerida.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000115-93.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. S. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. L. (DEPRECADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o Advogado 

da Parte AUTORA para efetuar o pagamento da complementação da 

Diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme certificado no andamento 

(30415184), no valor de R$ 7.997,47 (sete mil reais, novecentos e noventa 

e sete reais e quarenta e sete centavos. O pagamento deverá ser 

efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no 

link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de complementação de 

Diligência".

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54458 Nr: 187-73.2015.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CORRÊA - 

OAB:91721

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para informar o 

endereço atualizado do requerido, a fim de proceder com sua intimação, 

tendo em vista o teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55879 Nr: 819-02.2015.811.0107

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVB, JBZ, BBZ, EHeIa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT, FABRÍCIO ALVES MATTOS - OAB:12097-B/MT, JOAO 

CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/O, ROGÉRIO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:7868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO PARECER MINISTERIAL DE REF. 63.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61168 Nr: 13-93.2017.811.0107

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHO, DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502, JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - 

OAB:8502/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerida, para proceder 

com o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, a fim de intimar a 

parte autora para prestar depóimento pessoal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 71388 Nr: 2269-72.2018.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FRANCISCO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/O, SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - 

OAB:24920/O

 VISTOS.

Tomo ciência das deliberações exaradas pelo E. TJMT.

Recebo os autos e dou início à preparação do processo para julgamento 

em plenário, nos termos do art. 422 e seguintes do Código de Processo 

Penal.

 Intimem-se as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem o 

rol de testemunhas que irão depor em plenário, junte documentos ou 

requeira diligências complementares.

 Com as manifestações das partes, voltem os autos à conclusão.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 75983 Nr: 1503-82.2019.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcos Oliveira da Silva, DOUGLAS 

OLIVEIRA DE JESUS, Robert Danilo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS DANIEL DINIZ - 

OAB:20265/O, MARCOS ABRAÃO SILVA LIMA - OAB:24646/O, 

RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR - OAB:22228/A

 “Vistos. 1- Declaro encerrada a instrução e concedo o prazo de 5 (cinco) 

dias para as partes apresentarem suas alegações finais. CUMPRA-SE 

COM URGÊNCIA”. Nada mais havendo a consignar, por mim, Luana 

Gonçalves Scandiussi, Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos que aqui estão.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68890 Nr: 66-24.2010.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGdM, GGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Machado de 

Moraes Varjão - OAB:MT 14025/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 66-24.2010.811.0106 – código 68890

ESPÉCIE: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Igor Gomes de Miranda e Gislene Gomes Ferreira

PARTE REQUERIDA: Irenildo Ferreira de Miranda

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Irenildo Ferreira de Miranda Filiação: 

Joaquim Ferreira de Jesus e Dulce Gregório Miranda, brasileiro(a), 

solteiro(a), Endereço: Avenida Contorno, 200, Lt. 16, Setor Central; Ou 

Fazenda Baessa, Zona Rural, Bairro: Setor Central, Cidade: 

Maurilândia-GO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas 

processuais pendentes, no valor total de R$ 557,83 (quinhentos e 

cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos), sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) referente às custas 

processuais e R$ 144,43 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e 

três centavos) referente a Taxa Judiciária, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital.

ADVERTÊNCIAS: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Eu, Marinete de Jesus Correa Borges Costa, Gestora da Central de 

Arrecadação e Arquivamento – CAA, digitei.

 Novo São Joaquim - MT, 16 de março de 2020.

Marinete de Jesus Correa Borges Costa

 Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento-CAA

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 72665 Nr: 556-07.2014.811.0106

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bianca Antonia dos Santos, Giovana Reis dos 

Santos, João Francisco da Silva Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:MT 13217/O

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GIOVANA REIS DOS SANTOS, Cpf: 

05122534128, Rg: 2511622-0, Filiação: Rosangela Reis dos Santos, data 

de nascimento: 14/04/1996, brasileiro(a), natural de Colorado-PR. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) RECUPERANDO(A) acima qualificado(a) 

para, no prazo de cinco dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$ 184,69 (cento e oitenta e quatro reais e 

sessenta e nove centavos), bem como o pagamento do valor de R$ 

5.212,59 (cinco mil, duzentos e doze reais e cinquenta e nove centavos) 

referentes à condenação de pena-multa, nos termos dos autos acima 

identificados, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.I. Ante o trânsito em julgado do acórdão de 

fls. 360, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto 

pelos réus, INTIMEM-SE as partes do retorno do processo do Egrégio 

Tribunal.II. INSCREVA-SE os nomes dos réus no rol dos culpados e 

EXPEÇA-SE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA.III. Após a formação 

da guia e cumpridas as demais determinações da sentença, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias.IV. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mara Aline Rodrigues 
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Porto, digitei.

Novo São Joaquim, 16 de março de 2020

Wilmar Barbosa Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000444-45.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENIR SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000444-45.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): VALTENIR SOUZA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de ação de aposentadoria por idade rural, 

proposta por VALTERNIR SOUZA DA SILVA, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. INTIME-SE a parte autora para 

que manifeste se há interesse na produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, no prazo de 10 (dez) dias, eis que sua ulterior manifestação 

baseara-se numa falsa premissa. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 17 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000062-52.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000062-52.2019.8.11.0106. 

EMBARGANTE: WANDE ALVES DINIZ EMBARGADO: WGUEDES NATHAN 

SANTOS MARQUES Cuida-se de Ação Embargos de Terceiros que Wande 

Alves Diniz move em desfavor de WEGUEDES NATAN SANTOS 

MARQUES. Conforme constara na decisão anterior, atualmente o princípio 

da cooperação encontra-se expresso na legislação adjetiva cível. 

Justamente em razão da referida necessidade cooperativa, foram as 

partes intimadas para manifestarem-se acerca das questões de fato e de 

direito controvertidas, para que fosse possível – de maneira cooperada – 

a fixação dos pontos controversos da demanda, bem como a incidência 

de eventual matéria probante. Assim, em atendimento ao referido 

despacho, apresenta a parte autora manifestação, na qual aponta como 

ponto controvertido a ser solvido pela instrução probatória a real 

propriedade da empresa INTERESSANTE NEWS, manifestando pela 

designação de audiência para a inquirição de testemunhas a serem 

arroladas, bem como na colheita do depoimento pessoal do embargado. 

Por sua vez, mantem-se o embargado em inércia. É o relatório, decido. 1) 

Das Questões Processuais Pendentes Analisando os autos, verifico que 

não subsistem questões pendentes de análise. 2) Da delimitação das 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e a 

especificação os meios de prova admitidos De acordo com os documentos 

anexados aos autos, verifica-se que as partes contradizem-se no que diz 

respeito a propriedade do site de notícias Interessante News. Neste 

sentido, fixo como ponto controvertido da presente demanda, a ser solvido 

pela instrução probatória, a propriedade e responsabilidade civil do site de 

notícias em comento. Salienta-se que, conquanto controvertidos pelas 

partes, não necessariamente todos os fatos acima apontados são 

interessantes à causa. Contudo, como ambas as partes se contradizem 

acerca de tais pontos, propicia-se a produção da prova a fim de se evitar 

arguições de cerceamento de defesa. Fica admitido como meio de prova a 

colheita do depoimento de testemunhas que serão arroladas pela parte 

autora, conforme requerido em id. 23320182. 3) Da distribuição do ônus da 

prova O artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que: Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. No caso presente, mantém-se a 

distribuição do ônus probatório na forma como disposto pelo CPC, 

cabendo aos demandantes provar suas alegações. Assim, é ônus da 

parte autora demonstrar desvinculação ao site Interessante News. Por 

sua vez, cabe ao réu desconstituí-las, na forma do inciso II do art. 373. 4) 

Das questões de direito relevantes para a decisão do mérito A ação em 

tela se alicerça nas disposições constantes do Código Civil atinentes a 

responsabilidade civil. 5) Da audiência de instrução e julgamento Diante da 

solicitação da dilação probatória pela autora, designo audiência de 

instrução e julgamento para a data de 14 (quatorze) de Maio de 2020, às 

15hrs30min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Determino à 

parte autora que deposite em cartório o rol de testemunhas cuja oitiva se 

pretende, devendo na referida peça constar, nos termos do artigo 450 

caput do Código de Processo Civil, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número da inserção no Cadastro de Pessoa Física – CPF, o 

número de registro de identidade e o endereço completo da residência e 

do local de trabalho, cabendo à parte, no caso de impossibilidade de 

fornecer alguma de tais qualificações, justificar referida ausência de 

forma minudenciada. Referido rol deverá ser apresentado no prazo 

máximo de 10 (dez) dias contados da intimação da presente decisão, em 

prazo autorizado e conforme preconizado no artigo 357, parágrafo 4º, do 

Código de Processo Civil. Fica a parte embargante ciente que, em atenção 

ao princípio do contraditório, a não apresentação do referido rol ou seu 

depósito extemporâneo acarretará a preclusão da possibilidade da 

produção da prova desta natureza. A intimação das testemunhas deverá 

seguir o que determina o artigo 455 caput do Código de Processo Civil, 

cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de preclusão da 

oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte autora facultada a 

condução da testemunha diretamente à solenidade, salientando que será 

presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha que não 

comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente será admitida a 

intimação judicial da testemunha nos casos previstos no parágrafo 4º do 

artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da intimação por 

carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos termos do 

parágrafo 1º. Acaso a parte autora intencione a intimação justificada no 

inciso II, deverá a interessada apresentar tal postulação no prazo de 05 

(cinco) dias contados da presente intimação, com a comprovação 

respectiva, sob pena de preclusão. Acaso não esteja o peticionário 

litigando sob os pálios da justiça gratuita, na oportunidade da 

apresentação da enumeração das testemunhas ou do pedido fundado no 

artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, deverá ele recolher antecipadamente as 

custas do ato, sob pena de deserção, diante da inteligência do artigo 82, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Declaro preclusa a possibilidade 

de dilação probatória por parte da embargada, eis que nada 

manifestaram-se acerca de tal tema no momento indicado. Intime-se 

pessoalmente o embargado, para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, onde será colhida a sua oitiva, nos termos do artigo 385, §1°, 

do Código de Processo Civil, sob pena de confissão. Cumpra-se. NOVO 

SÃO JOAQUIM, 16 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juíz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000097-12.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GEIBIANE RODRIGUES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO(A))

KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26246/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA (REU)

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000097-12.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): GEIBIANE RODRIGUES DE CARVALHO REU: JOSÉ FRANCISCO 

DE OLIVEIRA, JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA Cuida-se de Ação de 

Indenização de Danos Morais e Reparação de Danos Estéticos e Materiais 

em Decorrência de Acidente de Trânsito que Geibiane Rodrigues de 

Carvalho move em desfavor de JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA. Conforme 

constara na decisão anterior, atualmente o princípio da cooperação 

encontra-se expresso na legislação adjetiva cível. Justamente em razão 

da referida necessidade cooperativa, foram as partes intimadas para 

manifestarem-se acerca das questões de fato e de direito controvertidas, 

para que fosse possível – de maneira cooperada – a fixação dos pontos 

controversos da demanda, bem como a incidência de eventual matéria 

probante. No entanto, mesmo sendo minudenciadamente explicada a razão 

pela qual seria necessária a manifestação das partes, verifico que apenas 

a parte autora apresentou manifestações de acordo com o determinado, 

apresentando os pontos que entendem por controvertidos, bem como os 

meios de provas que pretendem produzir. De outra banda, verifico que a 

parte ré limitou-se à praxe forense (a qual tecnicamente não 

concordamos) de indicar as provas que pretendem produzir, sem sequer 

manifestar-se acerca dos pontos que entendem controversos. É o 

relatório, decido. 1) Das Questões Processuais Pendentes Inicialmente, 

insta trespassar uma questão de não somenos importância. Alega o autor, 

em sede de contestação, que não detém condições de suportar as custas 

e despesas processuais bem como os honorários advocatícios, razão 

pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei que regulamentava 

a concessão da assistência judiciária aos necessitados era a bem 

conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto 

no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo único): considera-se 

necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Referido regramento foi 

expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A 

parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido 

dispositivo haviam órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de 

concluir que a mera alegação de hipossuficiência monetária – 

independentemente de qualquer comprovação – já seria fator apto à 

necessária concessão judicial dos benefícios da assistência judiciária 

integral e gratuita. Porém, a automaticidade da referida concessão não é 

ato consentâneo com a hodierna realidade processual pátria, posto que se 

assim concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. 2) Da delimitação das 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e a 

especificação os meios de prova admitidos De acordo com os documentos 

anexados aos autos, verifica-se que as partes contradizem-se no que diz 

respeito a responsabilidade quanto ao acidente automobilístico que deu 

causa aos danos discutidos na presente lide. Neste sentido, fixo como 

ponto controvertido da presente demanda, a ser solvido pela instrução 

probatória, a responsabilidade das partes no acidente em discussão. 

Salienta-se que, conquanto controvertidos pelas partes, não 

necessariamente todos os fatos acima apontados são interessantes à 

causa. Contudo, como ambas as partes se contradizem acerca de tais 

pontos, propicia-se a produção da prova a fim de se evitar arguições de 

cerceamento de defesa. Ficam admitidos como meios de provas a colheita 

do depoimento de testemunhas que serão arroladas pelas partes, bem 

como os respectivos depoimentos pessoas das partes, conforme 

solicitado em manifestações de id. 25226815 e id. 25165396. 3) Da 

distribuição do ônus da prova O artigo 373 do Código de Processo Civil é 

claro ao aduzir que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso 

presente, mantém-se a distribuição do ônus probatório na forma como 
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disposto pelo CPC, cabendo aos demandantes provar suas alegações. 

Assim, é ônus da parte autora demonstrar a imperícia e culpa exclusiva do 

autor para com o acidente. Por sua vez, cabe ao réu desconstituí-las, na 

forma do inciso II do art. 373. 4) Das questões de direito relevantes para a 

decisão do mérito A ação em tela se alicerça nas disposições constantes 

do Código Civil atinentes a responsabilidade civil. 5) Da audiência de 

instrução e julgamento Diante da solicitação da dilação probatória pela 

autora, designo audiência de instrução e julgamento para a data de 14 

(quatorze) de Maio de 2020, às 16hrs, no horário oficial do Estado de Mato 

Grosso. Determino à parte requerida que deposite em cartório o rol de 

testemunhas cuja oitiva se pretende, devendo na referida peça constar, 

nos termos do artigo 450 caput do Código de Processo Civil, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número da inserção no Cadastro de 

Pessoa Física – CPF, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, cabendo à parte, no caso 

de impossibilidade de fornecer alguma de tais qualificações, justificar 

referida ausência de forma minudenciada. Referido rol deverá ser 

apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da intimação da 

presente decisão, em prazo autorizado e conforme preconizado no artigo 

357, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. Havendo a apresentação 

do rol que se pretende inquirir em juízo pela parte autora, declaro preclusa 

a inclusão de novos nomes. Fica a parte requerida ciente que, em atenção 

ao princípio do contraditório, a não apresentação do referido rol ou seu 

depósito extemporâneo acarretará a preclusão da possibilidade da 

produção da prova desta natureza. A intimação das testemunhas deverá 

seguir o que determina o artigo 455 caput do Código de Processo Civil, 

cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de preclusão da 

oitiva da testemunha que não comparecer. Ficam às partes facultadas a 

condução da testemunha diretamente à solenidade, salientando que será 

presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha que não 

comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente será admitida a 

intimação judicial da testemunha nos casos previstos no parágrafo 4º do 

artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da intimação por 

carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos termos do 

parágrafo 1º. Acaso as partes intencionem a intimação justificada no 

inciso II, deverá a interessada apresentar tal postulação no prazo de 05 

(cinco) dias contados da presente intimação, com a comprovação 

respectiva, sob pena de preclusão. Acaso não esteja o peticionário 

litigando sob os pálios da justiça gratuita, na oportunidade da 

apresentação da enumeração das testemunhas ou do pedido fundado no 

artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, deverá ele recolher antecipadamente as 

custas do ato, sob pena de deserção, diante da inteligência do artigo 82, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Declaro preclusa a discussão 

de pontos controvertidos. Intimem-se pessoalmente as partes, 

autora/requerida, para comparecerem à audiência de instrução e 

julgamento, onde serão colhidos os seus respectivos depoimentos 

pessoais, nos termos do artigo 385, §1°, do Código de Processo Civil, sob 

pena de confissão. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 16 de março de 

2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juíz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000115-96.2020.8.11.0106. 

AUTOR(A): PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO SÃO JOAQUIM, 

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO REU: MUNICIPIO DE NOVO SAO 

JOAQUIM Cuida-se de Ação Civil Pública que o Ministério Público Estadual 

move em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM – MT. Deferida 

a liminar (id. 29976866), determinou-se a interdição imediata do imóvel da 

Unidade Básica de Saúde, sendo a diligência devidamente cumprida em 

10/03/2020. Diante disto, informa a requerida quanto a necessidade da 

remoção de medicamentos (vacinas) que estão alocadas no imóvel 

interditado. Instado ao feito, o Ministério Público manifesta-se 

favoravelmente pelo petitório. É o relatório. Decido. Considerando as 

informações apresentadas pelo requerido, vislumbra-se que o deferimento 

do petitório aludido é medida de rigor, uma vez que trata-se de 

medicamentos sensíveis que devem ser monitorados frequentemente, 

certo que seu perecimento causaria enorme prejuízo para a sociedade. 

Neste aspecto, DEFIRO o pedido de id. 30263651 em sua integralidade, 

autorizando excepcionalmente a entrada de representante da secretaria 

de saúde municipal, condicionada à presença e fiscalização de oficial de 

justiça, para a retirada de itens essenciais à manutenção da saúde 

pública, tais quais vacinas e equipamentos de trabalho. Registra-se que a 

presente autorização é válida somente para este ato, que deverá ser 

perfectibilizado em uma única diligência, e, após seu cumprimento, a 

interdição deverá ser completa, sob pena de aplicação de multa em 

havendo descumprimento, nos termos da decisão de id. 2976866. 

Cumpra-se expedindo o necessário, observando a urgência que o caso 

requer. NOVO SÃO JOAQUIM, 16 de março de 2020. Alexandre Meinberg 

Ceroy Juíz de Direito

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83252 Nr: 2818-21.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerente/exequente, para 

pagamento da diligência no VALOR DE: R$ 273,90 (DUZENTOS E SETENTA 

E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), pois o endereço descrito para o 

cumprimento do mandado fica a 90 quilômetros (ida e volta), PRÓXIMO A 

Comunidade São Lucas, ou seja, localizada na ESTRADA 

ASSENTAMENTO SÃO PEDRO, 325, ZONA RURAL (A QUAL NÃO É 

ATENDIDA PELOS SERVIÇOS POSTAIS DOS CORREIOS/ECT), e a Portaria 

nº026/2014/DF, determina que a citação/intimação/penhora realizada via 

mandado, por oficial de justiça, será remunerada pelo valor de R$2,45 

(dois reais e quarenta e cinco centavos), por quilômetro rodado (ida e 

volta), se for na zona rural desta Comarca, acrescidos de 

R$53,40(cinquenta e três reais), referentes a Tabela "O" do Provimento 

nº42/2013-CGJ - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: 

através de guia a ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 88348 Nr: 1971-82.2019.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Gomes Ribeiro - 

OAB:25995/O, Leandro Felix de Lira - OAB:24837/O

 Vistos.

(...) Considerando que o denunciado Aloisio Aparecido da Silva 

encontra-se preso preventivamente na Comarca Alta Floresta/MT e que 

esta unidade prisional informou a indisponibilidade de viatura e de 

servidores para o recambiamento do denunciado para a solenidade, diante 
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de outros serviços agendados para esta dada e horário, conforme a 

certidão á Ref: 79.

Considerando que aquele estabelecimento prisional conta atualmente com 

uma sala equipada com câmara para captação de vídeo e ramal telefônico 

exclusivos para que o acusado possa entrevistar-se reservadamente com 

seu Advogado/Defensor Público e também para que ele possa participar 

da audiência, mercê do art. 1.404 da CNGC.

Assim, com fulcro no art. 185, §2°, II e IV, conforme verificado, existe 

impossibilidade a relevante para em tempo conduzir o acuado até a sala de 

audiência, bem como, sendo ainda mais importante, questão de ordem 

pública no que se refere a saúde pública, considerando as 

recomendações do Ofício Circular 15/2020 - PRES., o Decreto 407/2020 do 

Governo do Estado de Mato Grosso, as recomendações do Ministério da 

Saúde e da Organização Mundial da Saúde, como forma de prevenção 

ante a real disseminação e propagação do Covid-19 (coronavírus), onde 

há real necessidade de se evitar aglomerações de pessoas e, havendo a 

possibilidade de realização da audiência por videoconferência, 

resguardado os direitos constitucionais do acusado, INDEFIRO o pedido do 

denunciado para proceder com o seu interrogatório nesta Comarca.

OFICIE-SE urgentemente a penitenciária, informando-os da designação da 

audiência, bem como confirmando com a mesma a possibilidade de 

proceder o interrogatório por videoconferência no dia 18 de março de 

2020 ás 13h15min. Mantenho inalterado as demais determinações.

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66484 Nr: 717-16.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariel Ferreira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO RICARDO 

SCHAVAREN - OAB:16592

 Código: 66484

Vistos.

Considerando o Ofício Circular n. 15/2020- PRES que em virtude da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou como pandemia a 

proliferação da doença causada pelo coronavírus (Covid-19).

Considerando a necessidade de evitar a transmissão entre diretorias dos 

fóruns, sendo uma das medidas a suspensão por 30 (trinta) dias os 

eventos e solenidades nos prédios do Poder Judiciário, REDESIGNO a 

audiência para o dia 24/06/2020 ás 14h15min. Recolha-se os mandados 

expedidos.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 80211 Nr: 1276-65.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Divino de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Junior Aparecido Pereira - 

OAB:11736

 Código: 80211

Vistos.

Em atenção a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020 que 

estabeleceu em caráter temporário as medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID- 19, verifico a necessidade de cancelar a solenidade 

anteriormente designada, assim redesigno a audiência para o dia 

02/09/2020, ás 13h30min. Recolha-se os mandados expedidos.

Mantenho inalteradas as determinações anteriores.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

SERVE CÓPIA DO PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

CONSIDERANDO A CELERIDADE PROCESSUAL PRETENDIDA.

Decisão
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000059-96.2020.8.11.0095. AUTOR(A): 

SONIA MARIA BATISTA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos, eis que preenche os requisitos essenciais. 2) Entendo necessário, 

para análise do pedido de tutela de urgência, a realização de perícia 

m é d i c a .  I n  c a s u ,  a t r a v é s  d o  O f í c i o  C i r c u l a r  n º 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como, o levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os 

quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos termos do Convênio nº 

03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO perito judicial, Dr. DIEGO 

MARCELO MULLER (CRM/MT 6838), razão por que, FIXO os honorários em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), podendo ser encontrado no Hospital e 

Maternidade Santa Rita, localizado na Rua F, n.º 613, setor F, bairro 

centro, no município de Alta Floresta/MT, sendo que a perícia realizar-se-á 

em dia, local e horário a ser designado pelo perito nomeado. Nesta 

oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, 

conforme extrato anexo. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 

465 do CPC/2015. 4) Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE 

ao Sr. Perito cópia da inicial, bem com dos documentos que a instruíram 

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

eventualmente apresentados pela parte autora, deste Juízo e da parte ré. 

5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora 

de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é 

incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora 

para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto 

tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, 

a p r o x i m a d a m e n t e  d e s d e  q u a n d o  e l a  e x i s t e ?  f )  A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 
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Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

(trinta) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

requerido para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000125-76.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA SIMAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO(A))

VINICIUS BOTEQUIO OAB - MT23354/O (ADVOGADO(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000125-76.2020.8.11.0095. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA JOANA SIMAO REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. DEFIRO a gratuidade de 

justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da Requerente 

(pessoa física) de que não possui recursos suficientes para pagar as 

custas e as despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 

13.105/15. Pois bem. Em se tratando de pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela, reputo ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, eis que não há prova inequívoca da probabilidade do direito 

narrado na inicial, sendo necessária dilação probatória em cognição 

exauriente, inclusive com a produção de prova oral, se o caso, após a 

formação do contraditório. A prova material juntada aos autos até o 

momento não se mostra suficiente a comprovar, em análise sumária, a 

verossimilhança do efetivo desempenho da atividade rural em regime de 

economia familiar, o que constitui óbice à concessão da tutela de urgência. 

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 

CITE-SE o requerido, nas pessoas de seus representantes legais (artigo 

242, § 3º, CPC/2015), consignando o prazo de 30 (trinta) dias para 

oferecerem resposta, nos termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com 

as advertências do artigo 344, todos do CPC/2015. Em decorrência do 

Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC, diante da impossibilidade de 

comparecimento dos procuradores da autarquia requerida por 

insuficiência de recursos humanos. Após a apresentação da contestação 

ou escoado o prazo de resposta do requerido, certifique-se e intime-se a 

parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, 

façam os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000066-88.2020.8.11.0095. 

REQUERENTE: ANTONIA LUISA BARBOSA REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. DEFIRO a gratuidade de 

justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da Requerente 

(pessoa física) de que não possui recursos suficientes para pagar as 

custas e as despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 

13.105/15. Pois bem. Em se tratando de pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela, reputo ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, eis que não há prova inequívoca da probabilidade do direito 

narrado na inicial, sendo necessária dilação probatória em cognição 

exauriente, inclusive com a produção de prova oral, se o caso, após a 

formação do contraditório. A prova material juntada aos autos até o 

momento não se mostra suficiente a comprovar, em análise sumária, a 

verossimilhança do efetivo desempenho da atividade rural em regime de 

economia familiar, o que constitui óbice à concessão da tutela de urgência. 

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 

CITE-SE o requerido, nas pessoas de seus representantes legais (artigo 

242, § 3º, CPC/2015), consignando o prazo de 30 (trinta) dias para 

oferecerem resposta, nos termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com 

as advertências do artigo 344, todos do CPC/2015. Em decorrência do 

Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC, diante da impossibilidade de 

comparecimento dos procuradores da autarquia requerida por 

insuficiência de recursos humanos. Após a apresentação da contestação 

ou escoado o prazo de resposta do requerido, certifique-se e intime-se a 

parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, 

façam os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000138-46.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:
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SOLANGE ALINE PAPPEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000138-46.2018.8.11.0095. REQUERENTE: SOLANGE ALINE PAPPEN 

REQUERIDO: ENERGISA/MT Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I – Mérito Conforme se observa, a autora residia no imóvel 

de propriedade de seu genitor, cuja unidade consumidora encontrava-se 

registrada como “RURAL”. Após, requerida a transferência da titularidade 

da unidade consumidora para o nome da autora, foi constatado que a 

mesma não preenchia os requisitos para manutenção na classificação 

“Rural”, sendo alterada a classe tarifária para “Residencial”. Pois bem. O 

art. 18 da Resolução 456/2000 da ANEEL determina que, para a análise da 

classificação da unidade consumidora, deverá se verificar a atividade nela 

exercida, in verbis: Art. 18 - A concessionária classificará a unidade 

consumidora de acordo com a atividade nela exercida, ressalvadas as 

exceções previstas nesta Resolução. § 1º - A concessionária deverá 

analisar todos os elementos de caracterização da unidade consumidora 

objetivando a aplicação da tarifa mais vantajosa a que o consumidor tiver 

direito, em especial quando a finalidade informada for residencial, caso em 

que a classificação será definida considerando as subclasses 

Residencial, Residencial Baixa Renda ou Rural Agropecuária Residencial. 

§ 2º - Quando for exercida mais de uma atividade na mesma unidade 

consumidora, prevalecerá, para efeito de classificação, a que 

corresponder à maior parcela da carga instalada, excetuada a unidade 

consumidora classificável como Serviço Público, consoante o disposto no 

inciso VII, art. 20. O art. 5º da Resolução, por sua vez, estabelece os 

requisitos necessários para que a unidade consumidora seja classificada 

como rural: Art. 5o A aplicação das tarifas deve observar as classes e 

subclasses estabelecidas neste artigo. (...) “§ 4o A classe rural 

caracteriza-se pelo fornecimento à unidade consumidora que desenvolva 

atividades de agricultura, pecuária ou aqüicultura, dispostas nos grupos 

01.1 a 01.6 ou 03.2 da CNAE, considerando-se as seguintes subclasses: I 

– agropecuária rural: localizada na área rural, onde seja desenvolvida 

atividade relativa à agropecuária, inclusive o beneficiamento ou a 

conservação dos produtos agrícolas oriundos da mesma propriedade e o 

fornecimento para: a) instalações elétricas de poços de captação de 

água, para atender finalidades de que trata este inciso, desde que não 

haja comercialização da água; e b) serviço de bombeamento de água 

destinada à atividade de irrigação. II – agropecuária urbana: localizada na 

área urbana, onde sejam desenvolvidas as atividades do inciso I, 

observados os seguintes requisitos: a) a carga instalada na unidade 

consumidora deve ser predominantemente destinada à atividade 

agropecuária, exceto para os casos de agricultura de subsistência; e b) o 

titular da unidade consumidora deve possuir registro de produtor rural 

expedido por órgão público ou outro documento hábil que comprove o 

exercício da atividade agropecuária. Logo, irrelevante a localização da 

área em zona rural, sendo determinante o exercício de atividade de 

agricultura, pecuária ou aquicultura. No caso, não há indícios de que, 

embora o imóvel esteja situado em área rural, o autor tenha implementado 

os requisitos previstos na Resolução supracitada. Desse modo, afigura-se 

regular a troca de classificação tarifária levada a efeito pela 

concessionária de energia elétrica, pois decorrente de regular 

procedimento após pedido da própria autora de transferência de 

titularidade da unidade consumidora, o qual não demonstrou preencher os 

requisitos necessários para manutenção na classe “Rural”. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR CLASSE RURAL. 

TARIFA PRIVILEGIADA. PREVALÊNCIA DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA 

SOBRE A LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA. NECESSIDADE DE POSTULAÇÃO 

E DE PROVA EFETIVA DA ATIVIDADE RURAL. 1. Agravo retido. Se, na 

essência, o pedido por si só improcede, não há porque produzir prova 

oral. 2. Prevalência da destinação econômica sobre a localização sobre a 

localização geográfica. A Resolução 456, de 29-11-2000 (Estabelece, de 

forma atualizada e consolidada, as condições gerais de fornecimento de 

energia elétrica), da ANEEL, estabelece no art. 18, para fins de 

classificação do consumidor, o princípio da preponderância da atividade 

econômica sobre o da localização geográfica, inclusive quanto ao 

consumidor classe rural. O vocábulo rural na chamada tarifa rural 

refere-se à natureza da atividade econômica, e não à zona rural. 3. 

Necessidade de postulação e de prova efetiva da atividade rural. A 

denominada tarifa rural é um privilégio. Para fazer jus a ela não basta 

residir em zona rural. É necessário requerê-la junto à concessionária e 

fazer prova idônea de que efetivamente exerce atividade rural. Não se 

considera prova idônea nota fiscal de produtor rural extraída quase um 

ano e meio antes do pedido, tampouco a apresentação de talonário sem 

uso, isto é, sem demonstração de venda de produtos resultantes da 

atividade rural. 4. Danos morais. Se a postulação é baseada no fato de 

pagamento a mais, surgindo daí transtornos e sofrimentos morais, e se a 

deliberação é no sentido nada foi pago além do que era devido, descabe 

indenização por danos morais, não bastasse a circunstância de, no caso, 

querer-se tirar proveito da própria omissão. 5. Dispositivo. Desprovidos o 

agravo retido e a 1ª apelação, e provida a 2ª. (Apelação Cível Nº 

70025257627, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Irineu Mariani, Julgado em 17/12/2008. Por consequência, improcedem os 

pedidos de reversão da classificação tarifária da unidade consumidora 

para classe “rural”; de declaração de inexistência do débito relativo às 

diferenças tarifárias da classe “residencial” para “rural”. II - Dispositivo 

Ante o exposto, REVOGO a medida liminar outrora deferida e, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Paranaíta/MT, 16 de julho de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-49.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERVALDO MANOEL BARBOSA MATTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000347-49.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: ROBERVALDO MANOEL 

BARBOSA MATTER Vistos. Conforme inteligência do art. 38, da Lei n.º 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Trata-se de julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do atual Código de Processo Civil. 

DECIDO. Inicialmente, ACOLHO a preliminar de “AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO QUE REQUERENTE SE ENQUADRA NAS CATEGORIAS 

DE MICROEMPRESA OU DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE”. Observa-se 

que a parte autora não comprovou a sua condição atualizada de 

microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno 

porte, conforme prevê o art. 8º da Lei n.º 9099/95. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 8 º, § 1 

inciso II, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 c/c art. 485, IV, do 

vigente Código de Processo Civil. Inexistindo condenação em custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), 

aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Paranaíta/MT, 16 de julho 

de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-75.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON RODRIGO MEYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-O 
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(ADVOGADO(A))

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000149-75.2018.8.11.0095. REQUERENTE: EDERSON RODRIGO MEYER 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Cuida-se de julgamento 

antecipado da lide, com base no art. 355, I, do novo Código de Processo 

Civil. I – Mérito No mérito afirma o autor ter contratado um plano de TV a 

cabo para pagamento de R$ 19,90 (dezenove e nove e noventa). No 

entanto, após adesão ao plano o autor colocou em débito automático as 

cobranças de faturas, mas no mês de dezembro de 2016, pugnou pelo 

cancelamento do contrato. Reclama que perduraram as cobranças, 

mesmo havendo a suspensão de sinal e devolução do aparelho 

disponibilizado pela ré. Pelas provas anexadas aos autos conclui-se, 

foram debitadas as seguintes faturas: • Janeiro - R$ 256,80; • Fevereiro - 

R$ 200,27; • Março - R$ 7,00; • Agosto - R$ 9,83; • Setembro - R$ 19,90; • 

Outubro - R$ 19,90; • Novembro - R$ 19,90; O argumento da ré de que a 

consumidora havia contratado plano e que não havia pugnado pelo seu 

cancelamento, não merece prosperar uma vez que não fez qualquer 

prova de tal alegação. Em razão das regras atinentes ao ônus da prova no 

Código de Defesa do Consumidor tenho que a empresa ré deve fazer 

prova no sentido de demonstrar o não pedido de cancelamento, alegado 

na inicial, mas não logrou êxito em comprovar sua alegação, nos termos 

do art. 373, II, CPC, se limitando a afirmar que a mera cobrança indevida 

não geral dano moral. Conclui-se que houve cobrança além do contratado 

pela importância de R$ 533,60 (quinhentos e trinta e três reais e sessenta 

centavos), ônus este que se desincumbiu o autor, nos moldes do art. 373, 

inciso I do NCPC. Resta configurada a cobrança indevida e comprovado o 

pagamento pelo consumidor e inexistência de engano justificável, pois 

tinha consciência da ilicitude da cobrança e não agiu com o cuidado ao 

lançar os valores e nem procedeu ao cancelamento após a verificação do 

erro, já que a parte autora comprovou que em diversas oportunidades 

reclamou a situação junto a empresa ré, devendo incidir a regra prevista 

no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. 

Conclui-se que as partes devem cumprir o pactuado e assim é medida que 

se impõe a obrigação da empresa requerida PROMOVER a devolução em 

dobro, do valor equivocadamente cobrado (R$ 1.067,20 – Um mil e 

sessenta e sete reais e vinte centavos). Por fim, restou comprovada a 

falha na prestação dos serviços da empresa de ré que não cumpriu a 

oferta proposta ao consumidor, configurando, assim, o dever de indenizar 

os danos materiais. Ademais, ao fornecedor de produtos e serviços, 

incumbe o respeito a boa- fé contratual e lealdade entre as partes, de 

modo que o contrato com o consumidor, vincula o fornecedor ao seu 

cumprimento integral, tal qual no caso em estudo, nascendo, assim o 

dever de indenizar por danos extrapatrimoniais, em razão das sucessivas 

reclamações da autora, as quais em momento algum foram atendidas. Com 

relação à fixação do quantum indenizatório resta consolidado, tanto na 

doutrina, como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação 

do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da 

razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, 

como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o grau de 

culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. 

Assim fixo a indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais). II – Dispositivo 

Ante o exposto, confirmo os termos da tutela provisória deferida e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, 

NCPC, para: a) CONDENAR a empresa ré no pagamento ao autor da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e com juros de 

1% a.m. a partir da citação; b) CONDENAR a empresa ré a restituir em 

dobro à parte autora a quantia cobrada indevidamente, a título de danos 

materiais no importe de R$ 533,60 (quinhentos e trinta e três reais e 

sessenta centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso de cada pagamento das faturas de janeiro e fevereiro de 

2017, bem como juros de 1% a.m. a partir da citação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpridas as formalidades legais arquive-se. Paranaíta/MT, 

17 de julho de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000136-76.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FOSCH PAPPEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000136-76.2018.8.11.0095. REQUERENTE: ROGER FOSCH PAPPEN 

REQUERIDO: ENERGISA/MT Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I – Mérito Conforme se observa, o autor residia no imóvel 

de propriedade de sua genitora, cuja unidade consumidora encontrava-se 

registrada como “RURAL”. Após, requerida a transferência da titularidade 

da unidade consumidora para o nome do autor, foi constatado que o 

mesmo não preenchia os requisitos para manutenção na classificação 

“Rural”, sendo alterada a classe tarifária para “Residencial”. Pois bem. O 

art. 18 da Resolução 456/2000 da ANEEL determina que, para a análise da 

classificação da unidade consumidora, deverá se verificar a atividade nela 

exercida, in verbis: Art. 18 - A concessionária classificará a unidade 

consumidora de acordo com a atividade nela exercida, ressalvadas as 

exceções previstas nesta Resolução. § 1º - A concessionária deverá 

analisar todos os elementos de caracterização da unidade consumidora 

objetivando a aplicação da tarifa mais vantajosa a que o consumidor tiver 

direito, em especial quando a finalidade informada for residencial, caso em 

que a classificação será definida considerando as subclasses 

Residencial, Residencial Baixa Renda ou Rural Agropecuária Residencial. 

§ 2º - Quando for exercida mais de uma atividade na mesma unidade 

consumidora, prevalecerá, para efeito de classificação, a que 

corresponder à maior parcela da carga instalada, excetuada a unidade 

consumidora classificável como Serviço Público, consoante o disposto no 

inciso VII, art. 20. O art. 5º da Resolução, por sua vez, estabelece os 

requisitos necessários para que a unidade consumidora seja classificada 

como rural: Art. 5o A aplicação das tarifas deve observar as classes e 

subclasses estabelecidas neste artigo. (...) “§ 4o A classe rural 

caracteriza-se pelo fornecimento à unidade consumidora que desenvolva 

atividades de agricultura, pecuária ou aqüicultura, dispostas nos grupos 

01.1 a 01.6 ou 03.2 da CNAE, considerando-se as seguintes subclasses: I 

– agropecuária rural: localizada na área rural, onde seja desenvolvida 

atividade relativa à agropecuária, inclusive o beneficiamento ou a 

conservação dos produtos agrícolas oriundos da mesma propriedade e o 

fornecimento para: a) instalações elétricas de poços de captação de 

água, para atender finalidades de que trata este inciso, desde que não 

haja comercialização da água; e b) serviço de bombeamento de água 

destinada à atividade de irrigação. II – agropecuária urbana: localizada na 

área urbana, onde sejam desenvolvidas as atividades do inciso I, 

observados os seguintes requisitos: a) a carga instalada na unidade 

consumidora deve ser predominantemente destinada à atividade 

agropecuária, exceto para os casos de agricultura de subsistência; e b) o 

titular da unidade consumidora deve possuir registro de produtor rural 

expedido por órgão público ou outro documento hábil que comprove o 

exercício da atividade agropecuária. Logo, irrelevante a localização da 

área em zona rural, sendo determinante o exercício de atividade de 

agricultura, pecuária ou aquicultura. No caso, não há indícios de que, 

embora o imóvel esteja situado em área rural, o autor tenha implementado 

os requisitos previstos na Resolução supracitada. Desse modo, afigura-se 

regular a troca de classificação tarifária levada a efeito pela 

concessionária de energia elétrica, pois decorrente de regular 

procedimento após pedido do próprio autor de transferência de titularidade 

da unidade consumidora, o qual não demonstrou preencher os requisitos 

necessários para manutenção na classe “Rural”. Nesse sentido: 
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APELAÇÕES CÍVEIS. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR CLASSE RURAL. 

TARIFA PRIVILEGIADA. PREVALÊNCIA DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA 

SOBRE A LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA. NECESSIDADE DE POSTULAÇÃO 

E DE PROVA EFETIVA DA ATIVIDADE RURAL. 1. Agravo retido. Se, na 

essência, o pedido por si só improcede, não há porque produzir prova 

oral. 2. Prevalência da destinação econômica sobre a localização sobre a 

localização geográfica. A Resolução 456, de 29-11-2000 (Estabelece, de 

forma atualizada e consolidada, as condições gerais de fornecimento de 

energia elétrica), da ANEEL, estabelece no art. 18, para fins de 

classificação do consumidor, o princípio da preponderância da atividade 

econômica sobre o da localização geográfica, inclusive quanto ao 

consumidor classe rural. O vocábulo rural na chamada tarifa rural 

refere-se à natureza da atividade econômica, e não à zona rural. 3. 

Necessidade de postulação e de prova efetiva da atividade rural. A 

denominada tarifa rural é um privilégio. Para fazer jus a ela não basta 

residir em zona rural. É necessário requerê-la junto à concessionária e 

fazer prova idônea de que efetivamente exerce atividade rural. Não se 

considera prova idônea nota fiscal de produtor rural extraída quase um 

ano e meio antes do pedido, tampouco a apresentação de talonário sem 

uso, isto é, sem demonstração de venda de produtos resultantes da 

atividade rural. 4. Danos morais. Se a postulação é baseada no fato de 

pagamento a mais, surgindo daí transtornos e sofrimentos morais, e se a 

deliberação é no sentido nada foi pago além do que era devido, descabe 

indenização por danos morais, não bastasse a circunstância de, no caso, 

querer-se tirar proveito da própria omissão. 5. Dispositivo. Desprovidos o 

agravo retido e a 1ª apelação, e provida a 2ª. (Apelação Cível Nº 

70025257627, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Irineu Mariani, Julgado em 17/12/2008. Por consequência, improcedem os 

pedidos de reversão da classificação tarifária da unidade consumidora 

para classe “rural”; de declaração de inexistência do débito relativo às 

diferenças tarifárias da classe “residencial” para “rural”. II - Dispositivo 

Ante o exposto, REVOGO a medida liminar outrora deferida e, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Paranaíta/MT, 16 de julho de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-43.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH DA SILVA PIMENTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

8010033-43.2017.8.11.0095. REQUERENTE: RUTH DA SILVA PIMENTA 

REQUERIDO: ENERGISA/MT Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I – Mérito No presente feito, a parte autora postula o 

fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, bem como a declaração 

inexistência do débito e, por conseguinte, indenização por danos morais. 

Em contrapartida, a parte ré sustenta a legalidade de seu procedimento, 

tendo em vista que a consumidora restou ciente de que deveria adequar 

seu ponto de medição aos padrões técnicos e de segurança exigidos pela 

concessionária, uma vez que não dispõe de acesso à medição na unidade 

em comento. Pois bem. A matéria alvo da controvérsia está pautada na 

Resolução 414/10, in verbis: Art. 15. A distribuidora deve adotar todas as 

providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu 

sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua 

responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação e 

regulamentos aplicáveis. (...) Art. 27. Efetivada a solicitação de 

fornecimento, a distribuidora deve cientificar o interessado quanto à: I – 

obrigatoriedade de: a) observância, na unidade consumidora, das normas 

e padrões disponibilizados pela distribuidora, assim como daquelas 

expedidas pelos órgãos oficiais competentes, naquilo que couber e não 

dispuser contrariamente à regulamentação da ANEEL; b) instalação, pelo 

interessado, quando exigido pela distribuidora, em locais apropriados de 

livre e fácil acesso, de caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à 

instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos 

da distribuidora necessários à medição de consumo de energia elétrica e 

demanda de potência, quando houver, e à proteção destas instalações; 

(...) Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de 

entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações 

internas da unidade consumidora. § 1º As instalações internas que 

ficarem em desacordo com as normas e padrões a que se referem as 

alíneas a e b do inciso I do art. 27, vigentes à época da primeira ligação da 

unidade consumidora, devem ser reformadas ou substituídas pelo 

consumidor. § 2º Na hipótese de a distribuidora constatar o disposto no § 

1º, ela deve notificar o consumidor na forma do art. 142. Art. 172. A 

suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 

173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa a prestação do 

serviço público de distribuição de energia elétrica; (...) Depreende-se, 

portanto, que cabe ao proprietário, possuidor ou locatário adequar as 

condições internas do imóvel para o recebimento do serviço. In casu, 

verifica-se que foi tentada a notificação da parte autora, na data de 

19/08/2016, para que promovesse a adequação no padrão. Não tendo a 

parte autora cumprido com as determinações exigidas pela 

concessionária, tampouco atendido a ligação. Neste sentido, a prova 

produzida pela ré é consistente a comprovar a solicitação para que a 

parte autora promovesse as alterações necessárias, não tendo a autora 

logrado êxito em refutá-la. Por fim, diante da legalidade do procedimento 

adotado pela concessionária no caso em tela, não há falar em conduta 

ilegal por parte da demandada que possa render ensejo à indenização, 

pela indenização a título de dano moral, pretendida pela parte autora. II - 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE do pedido autoral 

formulado pela reclamante em face do reclamado, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Paranaíta/MT, 18 de julho de 2019. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000127-51.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico em conformidade com a Ordem de Serviço n. 

001/2020-GAB, de 06 de março de 2020 que, intimo a parte autora para no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicar novo endereço da parte requerida, sob 

pena de extinção por ausência de pressuposto processual. Paranaíta/MT, 

13 de março de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico 

Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-24.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 11/05/2020, às 15h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 16 de março de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000013-10.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIANE DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-O 

(ADVOGADO(A))

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFHAEL TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT0012715A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo o polo ativo e polo passivo através de seus 

advogados com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 11/05/2020, às 16h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 17 de março de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-95.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MENDES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOIR DELA JUSTINA OAB - MT21973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo o polo ativo e polo passivo através de seus 

advogados com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 11/05/2020, às 16h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 17 de março de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-07.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SOMMERFELD DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000160-07.2018.8.11.0095. REQUERENTE: ROBSON SOMMERFELD DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Entre um ato e outro no ID 

n° 21580650, a parte autora renunciou ao direito em que se funda a ação. 

Em síntese, é o relatório. Decido. Nos termos do art. 487, III, "c", do 

CPC/2015, haverá extinção do feito com resolução de mérito se autor 

renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação. Aludido requerimento 

pode ser realizado até o trânsito em julgado da sentença. Desta forma, 

sendo tempestivo o requerimento formulado, extingo o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, III, "c", do CPC/2015, haja vista que a 

parte, autora, renunciou ao direito em que se fundam a ação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Arquive-se imediatamente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-89.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON RODRIGUES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000161-89.2018.8.11.0095. REQUERENTE: EDILSON RODRIGUES DA 

ROCHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Entre um ato e outro, a 

parte autora renunciou ao direito em que se funda a ação. Decido. Nos 

termos do art. 487, III, "c", do CPC/2015, haverá extinção do feito com 

resolução de mérito se autor renunciar ao direito sobre o qual se funda a 

ação. Aludido requerimento pode ser realizado até o trânsito em julgado da 

sentença. Desta forma, sendo tempestivo o requerimento formulado, 

extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "c", do 

CPC/2015, haja vista que a parte, autora, renunciou ao direito em que se 

fundam a ação. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Arquive-se imediatamente. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-69.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELANIA DE ANDRADE COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000281-69.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: MELANIA DE ANDRADE 

COSTA Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. A parte autora não informou o endereço correto da parte 

requerida inviabilizando o chamamento dele ao processo, conforme 

certificado nos autos. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: 

“Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 485, 

IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-58.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL REIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 
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1000036-58.2017.8.11.0095. REQUERENTE: DANIEL REIS SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. I RELATÓRIO Dispensa-se o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a parte exequente foi devidamente 

intimada para se manifestar quanto nos autos trazendo comprovante de 

endereço em seu nome, sob pena de extinção do feito. Contudo, deixou 

decorrer o prazo sem manifestação, conforme se pode observar na 

certidão retro. Nesta seara é imprescindível esclarecer, que o interesse de 

agir é elencado como uma das condições da ação pelo Código de 

Processo Civil. Desta forma, ante a falta desta condição, a extinção do 

processo sem resolução do mérito é à medida que se impõe. III DECISÃO 

Ante o exposto, JULGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-77.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SOARES VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA (REQUERIDO)

PNEU TECH LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000263-77.2019.8.11.0095. REQUERENTE: PEDRO SOARES VIEIRA 

REQUERIDO: PNEU TECH LTDA, GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE 

BORRACHA LTDA Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos denoto que a parte 

autora, apesar de devidamente intimada, não compareceu à sessão de 

conciliação designada, consoante termo juntado aos autos. Dispõe o artigo 

51 da Lei nº 9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I-Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo.” No mesmo sentido preconiza o art. 949, II da 

CNGCJ da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar as custas do 

processo, nos termos do artigo referido podendo ser isento do pagamento 

das custas processuais somente se restar provado que a ausência 

decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. 

No caso em tela a parte autora não justificou a ausência na audiência, 

razão pela qual deve ser condenada ao pagamento das custas 

processuais. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

do vigente Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do disposto no artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95 e no art. 949, II, da CNGCJ. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, em face do disposto no artigo 51, § 

2º da Lei nº 9.099/95 e art. 949, II, da CNGC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, procedendo-se de acordo com a CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento das custas processuais. Intime-se. Caso a parte 

autora não possua advogado constituído nos autos, é dispensada a 

intimação da parte, conforme enunciado nº 13 do XIV Encontro dos Juízes 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Verbis: “Enunciado 13 

– É desnecessária a intimação do autor, da sentença de extinção do feito 

sem a apreciação do mérito por sua ausência às audiências de 

conciliação e julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação 

da sentença (artigo 1.003, § 1º do CPC/15 c/c artigo 2º da Lei 9099/95), 

salvo se tiver advogado constituído, arquivando-se o feito de imediato, 

com anotação no sistema da pendência de eventuais custas 

processuais.” Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-93.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO AUGUSTO DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000260-93.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: FRANCISCO AUGUSTO DE 

SOUSA Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Devidamente intimada, a parte autora não informou o 

endereço correto da parte requerida inviabilizando o chamamento dele ao 

processo, conforme certificado nos autos. Nos termos do artigo 240, § 2º 

do vigente CPC: “Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as 

providências necessárias para viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 

485, IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-05.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA VENANCIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000186-05.2018.8.11.0095. REQUERENTE: TEREZINHA VENANCIO 

PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I RELATÓRIO Dispensa-se o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a parte autora foi devidamente 

intimada para se manifestar nos autos trazendo comprovante de endereço 

em seu nome, sob pena de extinção do feito. Contudo, deixou decorrer o 

prazo sem manifestação, conforme se pode observar na certidão retro. 

Nesta seara é imprescindível esclarecer, que o interesse de agir é 

elencado como uma das condições da ação pelo Código de Processo Civil. 

Desta forma, ante a falta desta condição, a extinção do processo sem 

resolução do mérito é à medida que se impõe. III DECISÃO Ante o exposto, 

JULGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as 

anotações. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-28.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

COSME DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000038-28.2017.8.11.0095. REQUERENTE: COSME DA SILVA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. I RELATÓRIO Dispensa-se o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a parte autora foi devidamente 

intimada para se manifestar nos autos trazendo comprovante de endereço 
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em seu nome, sob pena de extinção do feito. Contudo, deixou decorrer o 

prazo sem manifestação, conforme se pode observar na certidão retro. 

Nesta seara é imprescindível esclarecer, que o interesse de agir é 

elencado como uma das condições da ação pelo Código de Processo Civil. 

Desta forma, ante a falta desta condição, a extinção do processo sem 

resolução do mérito é à medida que se impõe. III DECISÃO Ante o exposto, 

JULGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as 

anotações. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-73.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAIR ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000175-73.2018.8.11.0095. REQUERENTE: OSMAIR ALMEIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I RELATÓRIO Dispensa-se o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a parte autora foi devidamente 

intimada para se manifestar nos autos trazendo comprovante de endereço 

em seu nome, sob pena de extinção do feito. Contudo, deixou decorrer o 

prazo sem manifestação, conforme se pode observar na certidão retro. 

Nesta seara é imprescindível esclarecer, que o interesse de agir é 

elencado como uma das condições da ação pelo Código de Processo Civil. 

Desta forma, ante a falta desta condição, a extinção do processo sem 

resolução do mérito é à medida que se impõe. III DECISÃO Ante o exposto, 

JULGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as 

anotações. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-58.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000176-58.2018.8.11.0095. REQUERENTE: MARIA DE JESUS PEREIRA 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos. I 

RELATÓRIO Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 

da Lei 9.099/95. II FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a parte autora foi 

devidamente intimada para se manifestar nos autos trazendo comprovante 

de endereço em seu nome, sob pena de extinção do feito. Contudo, deixou 

decorrer o prazo sem manifestação, conforme se pode observar na 

certidão retro. Nesta seara é imprescindível esclarecer, que o interesse de 

agir é elencado como uma das condições da ação pelo Código de 

Processo Civil. Desta forma, ante a falta desta condição, a extinção do 

processo sem resolução do mérito é à medida que se impõe. III DECISÃO 

Ante o exposto, JULGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-42.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN SIMAO SIEGRIST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000050-42.2017.8.11.0095. REQUERENTE: MIRIAN SIMAO SIEGRIST 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. I RELATÓRIO Dispensa-se o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a parte autora foi devidamente 

intimada para se manifestar nos autos trazendo comprovante de endereço 

em seu nome, sob pena de extinção do feito. Contudo, deixou decorrer o 

prazo sem manifestação, conforme se pode observar na certidão retro. 

Nesta seara é imprescindível esclarecer, que o interesse de agir é 

elencado como uma das condições da ação pelo Código de Processo Civil. 

Desta forma, ante a falta desta condição, a extinção do processo sem 

resolução do mérito é à medida que se impõe. III DECISÃO Ante o exposto, 

JULGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as 

anotações. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-70.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANGELO MARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000074-70.2017.8.11.0095. REQUERENTE: EDUARDO ANGELO MARINI 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. I RELATÓRIO Dispensa-se o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a parte autora foi devidamente 

intimada para se manifestar nos autos trazendo comprovante de endereço 

em seu nome, sob pena de extinção do feito. Contudo, deixou decorrer o 

prazo sem manifestação, conforme se pode observar na certidão retro. 

Nesta seara é imprescindível esclarecer, que o interesse de agir é 

elencado como uma das condições da ação pelo Código de Processo Civil. 

Desta forma, ante a falta desta condição, a extinção do processo sem 

resolução do mérito é à medida que se impõe. III DECISÃO Ante o exposto, 

JULGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as 

anotações. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-67.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000210-67.2017.8.11.0095. REQUERENTE: ARLEY FELIX REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. I RELATÓRIO Dispensa-se o relatório, em atenção ao 

que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que 

a parte autora foi devidamente intimada para se manifestar nos autos 

trazendo comprovante de endereço em seu nome, sob pena de extinção 

do feito. Contudo, deixou decorrer o prazo sem manifestação, conforme 

se pode observar na certidão retro. Nesta seara é imprescindível 

esclarecer, que o interesse de agir é elencado como uma das condições 

da ação pelo Código de Processo Civil. Desta forma, ante a falta desta 

condição, a extinção do processo sem resolução do mérito é à medida que 

se impõe. III DECISÃO Ante o exposto, JULGO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI do 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias e as anotações. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-60.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000010-60.2017.8.11.0095. REQUERENTE: SIMONE APARECIDA MENDES 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. I RELATÓRIO 

Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a parte autora foi 

devidamente intimada para se manifestar nos autos trazendo comprovante 

de endereço em seu nome, sob pena de extinção do feito. Contudo, deixou 

decorrer o prazo sem manifestação, conforme se pode observar na 

certidão retro. Nesta seara é imprescindível esclarecer, que o interesse de 

agir é elencado como uma das condições da ação pelo Código de 

Processo Civil. Desta forma, ante a falta desta condição, a extinção do 

processo sem resolução do mérito é à medida que se impõe. III DECISÃO 

Ante o exposto, JULGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-64.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE DA SILVA DE OLIVEIRA 02494049156 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000346-64.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: REGIANE DA SILVA DE 

OLIVEIRA 02494049156 Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Devidamente intimada, a parte 

autora não informou o endereço correto da parte requerida inviabilizando o 

chamamento dele ao processo, conforme certificado nos autos. Nos 

termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao autor adotar, no 

prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a 

citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000173-60.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IVAN GUIMARAES PEREIRA OAB - PR13037 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BERTAGLI DE LIMA (REQUERIDO)

MARCOS LEANDRO AVILA DE LIMA (REQUERIDO)

VIVIANI NUNES PICOLLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000173-60.2020.8.11.0022. Vistos em correição. 

Analisando os autos, verifico que o autor não recolheu as custas e taxas 

judiciais do processo. Desta feita, nos termos dos artigos 292 e 321, 

ambos do Código de Processo Civil, concedo ao requerente o prazo de 05 

(cinco) dias, para efetuar o pagamento das custas e taxas judiciais da 

carta precatória, sob pena devolução da missiva sem o cumprimento do 

ato deprecado. Desde já, caso transcorra o prazo supra sem o 

recolhimento das taxas e custas, determino a devolução da carta 

precatória ao juiz deprecante. Caso contrario, havendo recolhimento das 

taxas e custas, venham-me os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000208-20.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LYN LOCADORA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

GILMAR ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

NAYARA CRISTINA WIDMAR GIBAHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000208-20.2020.8.11.0022. Vistos etc. Analisando os 

autos, verifico que a parte exequente não efetuou o reconhecimento das 

custas processuais. Assim, intime-se a parte exequente para recolher as 

custas processuais da carta precatória, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da missiva sem o devido cumprimento. Desde já , 

havendo o recolhimento, recebo a presente precatória, uma vez que, de 

acordo com os requisitos legais do artigo 260 do CPC. Proceda-se com a 

citação necessária, podendo a segunda via ou sua cópia da presente 

missiva, servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT, artigos 388, 389 e seguintes. Cumpra-se 

conforme o deprecado. Após o cumprimento, baixem e devolva-se com as 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000275-53.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INES ARCELI (EXECUTADO)

ELAINE CAMILO DE CARVALHO (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: 1- Intimação dos advogados dos executados, no 

prazo legal, proceder com a distribuição da ação de Embargos à Execução 

junto ao PJE e comprovar nos presentes autos, para o devido 

apensamento por esta Secretaria, conforme ao despacho de ID. 

29281500.- PEDRA PRETA, 17 de março de 2020. SUELI DE OLIVEIRA 

BARBOSA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 73510 Nr: 2886-93.2018.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRTS, MVdSS, METdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.Ante os serviços prestado 

pela advogada nomeada, arbitro 04 (quatro) URH, a ser suportada pelo 

Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Sem 

condenação as custas.Ciência ao Ministério Público.Transitada em 

Julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.Pedra Preta-MT, 13 

de janeiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000166-68.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS CUSTODIO DA SILVA OAB - 784.442.768-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000166-68.2020.8.11.0022. Vistos etc. Trata-se Ação 

de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais com Tutela de 

Urgência interposta por RUBENS CUSTODIO DA SILVA, em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

devidamente qualificados nos autos. Alega a promovente ser consumidora 

de energia elétrica fornecida pela requerida, sendo sua unidade 

consumidora n.º 6/174154-5. Aduz o autor que desde dezembro de 2019 

vem recebendo faturas de energia em nome de consumidor e nº de UC 

diversos da sua titularidade. Afirma que desde então não recebeu 

nenhuma fatura da sua titularidade, referente à UC 6/174154-5, para 

realizar a quitação das mesmas. Por tais razões, requer a concessão da 

tutela de urgência para determinar a parte requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia na UC 6/174154-5, e não inscreva o 

nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito pelo suposto 

débito, até a decisão final, sob pena de multa diária. Vieram-me os autos 

conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Em análise dos 

autos, verifico que a parte requerente qualificou seu endereço: Rua Maria 

Alves, s/n, Distrito de Nova Galiléia – CEP 78754-000. Desta feita, 

verificando que parte requerente possui domicilio no Distrito de Galiléia, a 

qual é de juridisção pertencente à Comarca de Rondonopolis – MT, a 

petição inicial não preenche nenhum dos requisitos da competência do 

foro deste Juízo. Insta mencionar, que o direito processual pátrio 

estabelece regras a fim de se definir a competência para processar e 

julgar ações, como critério de se repartir a jurisdição, atribuindo a um 

determinado Juiz o poder de dizer o direito em uma controvérsia 

Judicialmente instaurada. Em conformidade com a norma prescrita no 

artigo 46 do CPC, o foro comum ou geral de todas as causas não 

subordinadas a foro especial é a do domicilio do réu, prevalecendo o foro 

de caráter geral, quando não houver disposição em contrário ou alguma 

regra especial de competência. No caso dos autos, afirma o autor que a 

empresa requerida esta cobrando valor referente à fatura de terceiro, bem 

como não recebe mais as respectivas faturas de titularidade do autor 

desde novembro de 2019. Desta feita, a requerida é instituição financeira 

de grande porte, por sua vez, a reclamante é pessoa física, sendo 

hipossuficiente frente à instituição financeira, aplicando ao caso em 

espécie o Código de Defesa do Consumidor, vez que as partes se 

enquadram nos conceitos de consumidor. Assim sendo, por se tratar de 

relação de consumo, deve-se aplicar as regras previstas no Código de 

Defesa do Consumidor, ante o princípio da facilitação da defesa do 

consumidor, previsto no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do 

Consumidor, no caso, a competência para tramitação do presente feito é 

da Comarca de Rondonópolis – MT. Ante o exposto, conheço de ofício a 

INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar o feito e 

consequentemente, DECLINO a competência e determino a remessa 

destes autos ao Juízo da Comarca de Rondonópolis – MT, para regular 

processamento e julgamento deste feito. Intime-se a parte autora da 

presente decisão, após o transcurso do prazo para recurso, remetam-se 

os presentes autos à Comarca de Rondonópolis – MT. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000170-08.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEIDE PEREIRA ALVES PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000170-08.2020.8.11.0022. Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, proposta por OM 

BANCO ITAUCARD S/A em desfavor de MARINEIDE PEREIRA ALVES 

PINTO, devidamente qualificados nos autos. A requerente alega, em 

síntese, que concedeu a ré um contrato de financiamento no valor de R$ 

36.785,25 (trinta e seis mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e 

cinco centavos) para ser restituído por meio de 60 (sessenta) prestações 

mensais sucessivas. Em garantia ao debito financiado a parte requerida 

transferiu em Alienação Fiduciária o veículo da marca FORD, modelo KA 

1.0, cor: branco, ano 2016, placa: QBZ1254, chassi nº 

9BFZH55L3H8394578. Informa ainda, que a requerida não cumpriu com 

suas obrigações e está inadimplente com o pagamento das prestações, 

razão pela qual requer a busca e apreensão do veículo acima 

mencionado. A inicial veio instruída com documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 
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nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Trata-se 

de ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar com base no 

Decreto-Lei 911/69. Analisando a exordial, é possível aferir que o autor 

requer a busca e apreensão liminar do bem nela descrito. Pretende ainda, 

seja o demandado citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar o 

valor integral da dívida, devidamente acrescida das custas e honorários 

advocatícios e, no prazo de 15 (Quinze) dias, oferecer sua defesa. Com 

efeito, não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve 

ser deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários 

para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Decreto Lei nº 911/69, 

modificado pela Lei nº 10.931/2004. Provada a mora e estando presentes 

os requisitos cautelares bem como os do art. 3º do Decreto Lei 911/69, 

DEFIRO, pois, liminarmente, o pedido de busca e apreensão do bem 

descrito na inicial, devendo o requerido entregar os documentos do 

veículo, razão pela qual determino a expedição de mandado de busca e 

apreensão. Deposite-se o bem em mãos do representante legal nomeado 

pela parte requerente com o compromisso do encargo de fiel depositário, 

sendo a retirada do veículo desta Comarca, sob a responsabilidade legal 

do fiel depositário. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para o 

pagamento da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69 dada pela Lei 10.931/04, 

e/ou querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Defiro os benefícios do art. 212 § 2º do CPC. Intime-se a parte exequente 

para anexar novamente o documento de Id 29304475, haja vista que está 

apresentando erro em sua visualização. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000060-09.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LIONICE SILVEIRA ROZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO SILVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000060-09.2020.8.11.0022. REQUERENTE: LIONICE 

SILVEIRA ROZA REQUERIDO: DIOGO SILVEIRA DOS SANTOS Ação de 

Interdição Código n.º 1000667-56.2019 Vistos etc. Trata-se de ação de 

interdição interposta por LIONICE SILVEIRA ROZA em face de DIOGO 

SILVEIRA DOS SANTOS, devidamente qualificadas nos autos. A 

requerente é avó materna do requerido, o qual possui retardo mental (CID 

10 F70.0), sendo que não apresenta condições para prática dos atos da 

vida civil. Relata a requerente que sempre cuidou e administrou as 

despesas do requerido, sendo que após o requerido atingir a maioridade 

fica difícil solucionar problemas do neto. Por tais razões, requer a 

concessão da tutela antecipada nomeando-a como curadora provisória do 

interditando para fins de representar o interditando nos atos de natureza 

patrimonial e negocial, ocasião em que requer, ainda, a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária. A inicial veio instruída com os 

documentos necessários. Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. 

Fundamento. Decido. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos 

do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial. Concedo ao requerente os 

benefícios da assistência judiciária prevista na Lei nº 1.060/50. Poderá, 

entretanto, este Juízo revogar essa concessão em qualquer fase do 

processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo 

necessitado, nos termos do artigo 8º da referida Lei, sem prejuízo a pena 

de litigância de má-fé (art. 80, CPC). Em juízo de sumária cognição, 

considerando os fatos alegados na inicial, os documentos acostados a ela 

e, a imperiosa necessidade de amparar o interditando, material e 

socialmente, constata-se os elementos bastantes para que sejam 

antecipados os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, como me 

permite o art. 300 e 749, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil. Desta feita, NOMEIO desde logo como curadora provisória do 

interditando, a Srª. LIONICE SILVEIRA ROZA, para exercer os atos da vida 

civil do interditando, ficando a referida curadora nomeada depositária fiel 

dos valores recebidos da Previdência Social, e também obrigada à 

prestação de contas quando instado para tanto, bem como para 

representá-lo em juízo, observando-se, o disposto no artigo 553 do Código 

de Processo Civil. Fica ainda advertido de que não poderá se desfazer de 

qualquer bem em nome do interditando. Lavre-se o termo de curatela 

provisória, devendo constar do termo que é terminantemente vedada à 

alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou quaisquer 

outra natureza, pertencentes ao interditando, salvo com autorização 

judicial. Diante da informação que o interditando reside no Assentamento 

Vale do Prata, numa distancia cerca de 120km, deixo de designar a 

audiência de entrevista. Cite-se a requerida, conte no mandado de citação 

que caso queira poderá contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex. Ciência 

ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data as assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000159-76.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DA FONSECA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTIM ALVES CORREA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000159-76.2020.8.11.0022. Vistos etc. Trata-se de 

ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido 

de tutela de urgência ajuizada por SIMONE APARECIDA DA FONSECA em 

face de MARTIM ALVES CORREA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A parte autora narra que solicitou serviço de mão de obra de 

pintura, alinhamento da cabine e dos seus componentes em geral (portas, 

vidros, capo, painel, soldagem do assoalho) de um veículo D10 junto ao 

requerido, em meados de junho de 2017. Aduz que o pagamento do 

serviço foi firmado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo pago 

uma prestação à vista no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), mais um abatimento de R$ 689,33 (seiscentos e oitenta e nove 

reais) em carne bovina que fora devidamente entregue e um cheque de R$ 

1.810,67 (um mil, oitocentos e dez reais e sessenta e sete centavos), este 

podendo ser descontado após o término do serviço. Afirma que o 

requerido entregou o veículo acima do prazo combinado, bem como pintura 

se encontrava cheia de falhas e bolhas, com tinta de cor diversa da 

original e com produto inferior ao que a requerente havia comprado. 

Ademais, afirma que as portas do veículo não fechavam e seus vidros 

não abriam, sendo que a cabine se encontrava torta. Com tais 

ocorrências, procurou o requerido para resolver o litígio extrajudicialmente, 

porém não obteve êxito. Posto isso o requerido protestou o cheque, porém 

este foi sustado pela requerente, com a alegação de que o serviço não 

havia terminado. Por tais razões, requer a concessão da tutela provisória, 

determinando baixa no protesto, bem como que seja o requerido obrigado 

a cumprir integralmente o serviço previamente combinado entre as partes, 

sob pena de multa diária. Vieram-me os autos conclusos. Eis o Relatório. 

Fundamento e Decido. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319, assim como do artigo 320 do Código de processo Civil, sendo 

assim, recebo a inicial. Concedo a requerente os benefícios da assistência 

judiciária previstos no artigo 98 do CPC. Poderá, entretanto, este Juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo necessitado, nos 

termos do artigo 8º da Lei nº 1.060/50. Da análise do pleito formulado, no 

que se refere à tutela de urgência pleiteada, entendo que deve ser 

indeferida, pelos fundamentos em que passo a expor. Como se sabe, a 

antecipação de tutela é o adiantamento da decisão de mérito, sendo 

somente admissível quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao 

processo (art. 300, do CPC), o que se permite, em caráter liminar, a 

execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser 
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realizada depois de proferida a sentença. Como se vê, a tutela de 

urgência, em caso de fundado receio de dano, caso destes autos, requer 

a comprovação (cumulada) de dois requisitos, a saber: I) a probabilidade 

do direito; e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente não aportou aos 

autos documentos imprescindíveis para sua concessão, logo não se 

mostra possível o deferimento medida acautelatória requerida, pois não 

restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações do autor 

de sua probabilidade do direito, que permitam a formação de um juízo de 

plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular. Não restou 

demonstrado nos autos o vínculo de prestação de serviço entre a autora e 

o requerido, ou seja, o negócio jurídico acordado, de forma a demonstrar a 

veracidade dos fatos alegados. Ademais, a autora afirma que sustou o 

cheque que fora entregue ao requerido como forma de pagamento, dando 

direito ao credor para realizar o protesto. Portanto, não se mostra possível 

o deferimento da medida de liminar, pois não restou demonstrada a 

presença fumus boni juris, que permitam a formação de um juízo de 

plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular. Ante o exposto, 

concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a legitimar a concessão 

da medida pleiteada, razão pela qual indefiro o pedido da tutela de 

urgência. Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 22 

de abril de 2020, às 09h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa Comarca. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para 

comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 

advogado. Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex. Deverá constar no ato de intimação do autor 

e de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação 

designada. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001268-62.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DE SOUZA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CETEC-CENTRAL DE CURSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1001268-62.2019.8.11.0022. SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de Pedido De Cumprimento de Sentença, interposta por MARIA 

INES DE SOUZA RAMOS em desfavor de CENTRAL DE CURSOS 

TÉCNICOS–CETEC/SÃO LUCAS–DE RONDONÓPOLIS, devidamente 

qualificados nos autos. Em petição de ID.30083663, as partes entabularam 

acordo. Vieram-me os autos conclusos. EIS O SUCINTO RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. As partes são legítimas e bem representadas, 

presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação. 

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. O acordo se regerá pelas cláusulas descritas no 

termo de acordo (ID.30083663). Condeno a parte executada às custas 

processuais e com relação aos honorários conforme pactuado entre as 

partes. e honorários advocatícios. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000176-15.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LIS MOTA GONCALVES VIANA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PEDRA PRETA (CUSTOS LEGIS)

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000176-15.2020.8.11.0022. SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LIS MOTA 

GONÇALVES VIANA contra ato ilegal pratico por JUVENAL PEREIRA 

BRITO PEIXOTO, Prefeito Municipal de Pedra Preta, qualificado nos autos. 

Relata, em síntese, que a impetrante é servidora pública municipal, a qual 

ocupa o cargo de Médica Plantonista, matricula nº 2670, lotada na 

Secretaria Municipal de Saúde. Alega a impetrante que deu a luz a sua 

filha Clara Viana Cruvinel, conforme certidão de Nascimento em anexo, em 

14 de novembro de 2019, o que motivou a solicitação de sua licença 

maternidade, a qual foi deferida o período de apenas 120 (cento e vinte) 

dias. Afirma que solicitou administrativamente a prorrogação por mais 60 

(sessenta) dias, qual restou negado. Por tais razões, requer a concessão 

da liminar, concedendo a prorrogação da licença maternidade por mais 60 

(sessenta) dias e, no mérito, pugna pela procedência do mandado de 

segurança para ordenar-se a prorrogação da licença maternidade por 

mais (60) sessenta dias). Vieram-me os autos conclusos. EIS O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Em detida análise os autos, verifico 

que o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, pelos 

argumentos em que passo a expor. Extrai-se do dispositivo constitucional 

que o mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo 

não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, sempre que 

ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo 

receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e 

qualquer que seja sua função. É o que se extrai do artigo 5º, inciso LXIX 

da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 12.016/09, respectivamente: “(...) LXIX – 

conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito liquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público;” 

“Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça (...)” Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança 

preencher os pressupostos processuais, havendo, no caso do “writ”, 

porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo 

devidamente demonstrado com provas pré-constituídas. Observa-se que 

o principal objetivo do mandado de segurança é proteger direito líquido e 

certo, sendo este, todo aquele que se apresenta manifesto na sua 

existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Em outras palavras, direito líquido e certo é direito 

comprovado de plano, cuja existência e delimitação são claras e passíveis 

de demonstração documental. Se depender de comprovação posterior, 

não é direito líquido e certo, para fins de segurança. Pois bem. Verifica-se 

que a parte impetrante já havia ajuizado Mandado de Segurança, em face 

do impetrado nesta Comarca, sob o número 1000117-27.2020.8.11.0022. 

Ademais, os fatos objeto da presente demanda foram objeto da demanda 
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ajuizada pela impetrante no processo supracitado, sendo as mesmas 

partes e a mesma situação fática. A referida ação (nº 

1000117-27.2020.8.11.0022) foi sentenciada em 07/02/2020, indeferindo o 

processamento da petição inicial, ante a ausência de prova documental 

inequívoca de ato ilegal ou abuso de poder por parte da autoridade tida por 

coatora, sendo, portanto, julgado extinto. Portanto, dúvidas não pairam 

acerca do trânsito em julgado, haja vista que foi publicado sentença em 

11/02/2020, já transcorrido, portanto, o referido prazo recursal, sem que 

houvesse recurso por parte da impetrante. Restou, ademais, 

incontroverso que a decisão proferida na primeira demanda transitou em 

julgado. A esse respeito, vale anotar o que dispõe o artigo 508 do CPC: 

“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e 

repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto 

ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Em comentário ao referido 

artigo legal os ilustres juristas Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira, discorrem que: “Segundo o art. 508 do CPC, 

transitada em julgado a decisão de mérito, todas as alegações e defesas 

que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento ou rejeição do pedido 

reputam-se deduzidas e repelidas; tornam-se irrelevantes todos os 

argumentos e provas que as partes poderiam alegar ou produzir em favor 

da sua tese.” Ademais, verifica-se que a impetrante não trouxe novas 

provas documentais, a demonstrar ato ilegal ou de abuso de poder por 

parte da autoridade tida por coatora, haja vista que as teses 

argumentadas e provas juntadas são idênticas de ambos processos. 

Neste sentido, segue a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

MANDADO DE SEGURANÇA –– PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – 

PRELIMINAR DE COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE 

PARTES – REQUISITOS DA LIMINAR AUSENTES – PRELIMINAR REJEITADA 

- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A configuração da coisa julgada 

supõe a tríplice identidade, conforme preconiza o artigo 337, §§ 1º, 2º, 3º 

e 4º, do Código de Processo Civil, ou seja, a existência das mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido a outra demanda que já 

julgada por sentença de mérito, de que não caiba mais recurso. Assim a 

questão posta já foi analisada que não houve irregularidade na licitação 

realizada, o que afasta a probabilidade do direito para concessão da 

liminar. (N.U 1004159-30.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 

22/01/2020)” Desse modo, havendo a configuração da coisa julga, 

impõe-se a extinção do feito sem a resolução do mérito, pois é certo que a 

coisa julgada impede que se repita demanda já julgada. Ante o exposto, 

com fulcro nos artigos 6, §5º e 10, “caput”, ambos da Lei 12.016/2009, 

INDEFIRO o processamento da petição inicial do presente Mandado de 

Segurança, ante o reconhecimento de coisa julgada, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, nos 

termos artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, 

arquivando-se o feito. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 06/2020/DF

A Doutora Kátia Rodrigues Oliveira, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Poconé/MT, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o Edital nº 001/2020, da Diretoria do Foro da Comarca de 

Poconé/MT, que tornou pública a abertura de Processo Seletivo para o 

recrutamento de Estagiário de Nível Superior (Direito) da Comarca de 

Poconé/MT;

CONSIDERANDO o Edital nº 06/2020/DF, que tornou pública a data de 

realização de elaboração do certame, a ser realizado na data de 22 de 

março de 2020, das 09:00h às 12:00h, na Escola Estadual Bacharel 

Ribeiro de Arruda, localizado na Rua Tiradentes, s/n, São Francisco, 

Poconé/MT, conforme item 7.1 do Edital nº 001/2020/DF;

CONSIDERANDO a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, da 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da 

Corregedoria-Geral de Justiça, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;

Resolve suspender por tempo indeterminado, ou até ulterior deliberação, a 

realização da prova do processo seletivo para recrutamento de Estagiário 

de Nível Superior no âmbito do Foro da Comarca de Poconé, marcada para 

a data de 22/03/2020;

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado 

nesta cidade e Comarca de Poconé, Estado de Mato Grosso, em 17 de 

março de 2020. Eu, ______________________ (Wender Vinícius 

Evangelista da Silva) Gestor Administrativo, que o digitei e assino.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito - Diretora do Foro

Presidente da Comissão do Processo Seletivo

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000355-28.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

POLIMIX CONCRETO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DUARTE PENNA LIMA RODRIGUES OAB - RN6530-B 

(ADVOGADO(A))

AMANDA ANGELINA DE CARVALHO MOSCZYNSKI OAB - SP321246 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPACAO S.A. (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000355-28.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

POLIMIX CONCRETO LTDA REU: CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E 

PARTICIPACAO S.A. VISTOS, Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por 

POLIMIX CONCRETO LTDA. Considerando o valor arbitrado, observa-se 

que o autor deixou de juntar o recolhimento das guias. Diante disso, 

INTIME-SE o requerente para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o 

recolhimento das custas, sob pena de extinção sem julgamento do mérito 

(art.456, §1º, CNGC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Decorrido o 

prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos conclusos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000351-88.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR MANOEL DA SILVA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMAR GONCALVES DA COSTA OAB - MT24417/O (ADVOGADO(A))

ROSELI CARDOSO OAB - MT25045-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000351-88.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

JOCIMAR MANOEL DA SILVA - ME REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral c/c 

Tutela Antecipada proposta por JOCIMAR MANOEL DA SILVA – ME. 

Observa-se na presente demanda que o autor requereu o deferimento da 

Justiça Gratuita, porem deixou de comprovar seu rendimento como 

carteira de trabalho, declaração de imposto de renda entre outros. Desse 

modo intime-se o autor para que no prazo de 30 (trinta) dias, comprove a 

necessidade da A.J ou efetuar o recolhimento das custas sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário 

e façam os autos conclusos.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000125-83.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIQUE FERNANDO PEREIRA SANTANA (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000125-83.2020.8.11.0028. AUTOR: 

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT REU: KAIQUE 

FERNANDO PEREIRA SANTANA Vistos, Trata-se de Ação Monitória 

proposta INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT em face 

KAIQUE FERNANDO PEREIRA SANTANA visando o cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento devidamente instruído com 

documentos que constituem prova escrita, sem eficácia de título executivo 

(art.700, CPC). Assim, expeça-se intimação com mandado monitório de 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias (art.701, CPC), nos termos do 

pedido inicial, consignando que, em caso de imediato cumprimento, ficará o 

requerido isento do pagamento dos valores referentes as custas (art.701, 

§1º, CPC), podendo ainda, na forma do artigo 702 do Código de Processo 

Civil, opor embargos e assim suspender a eficácia do mandado inicial. Em 

caso de não cumprimento da obrigação e de não oposição de embargos, 

será constituído, de pleno direito, o título executivo judicial. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000125-83.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIQUE FERNANDO PEREIRA SANTANA (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000125-83.2020.8.11.0028. AUTOR: 

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT REU: KAIQUE 

FERNANDO PEREIRA SANTANA Vistos, Trata-se de Ação Monitória 

proposta INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT em face 

KAIQUE FERNANDO PEREIRA SANTANA visando o cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento devidamente instruído com 

documentos que constituem prova escrita, sem eficácia de título executivo 

(art.700, CPC). Assim, expeça-se intimação com mandado monitório de 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias (art.701, CPC), nos termos do 

pedido inicial, consignando que, em caso de imediato cumprimento, ficará o 

requerido isento do pagamento dos valores referentes as custas (art.701, 

§1º, CPC), podendo ainda, na forma do artigo 702 do Código de Processo 

Civil, opor embargos e assim suspender a eficácia do mandado inicial. Em 

caso de não cumprimento da obrigação e de não oposição de embargos, 

será constituído, de pleno direito, o título executivo judicial. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1000415-98.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT9364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO INÁCIO ALMEIDA NETO (REU)

ANTONIO INACIO DE ALMEIDA FILHOS (REU)

JULIETA DE CASTRO ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000415-98.2020.8.11.0028. AUTOR: 

JOSE PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA GUIMARAES REU: ANTONIO INÁCIO 

ALMEIDA NETO, JULIETA DE CASTRO ALMEIDA, ANTONIO INACIO DE 

ALMEIDA FILHOS Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

José Paulo de Oliveira Ferreira Guimarães. Observa-se na presente 

demanda que o autor requereu o deferimento da Justiça Gratuita, porem 

deixou de comprovar seu rendimento como carteira de trabalho, 

declaração de imposto de renda entre outros. Desse modo intime-se o 

autor para que no prazo de 30 (trinta) dias, comprove a necessidade da 

A.J ou efetuar o recolhimento das custas sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os 

autos conclusos.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000352-73.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO HELENA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000352-73.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

GONCALO HELENA DE CAMPOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Em analise detida na inicial, confere-se que 

o pedido se tornou indeterminado, uma fez que, o nome da ação não 

confere com os fatos, fundamentos e pedidos. Dessa forma, nos termos 

do art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para corrigir o feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, 

certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142788 Nr: 5258-31.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA AMORIM DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARZIO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina G. Bevilacqua - 

OAB:18788

 DESPACHO

VISTOS,

Observa-se que o requerido apresentou rol de testemunha à ref. 53.

 Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 25 de Junho de 

2020, às 16h00min.

Cumpra-se na forma dos arts. 269, 270 e 455 do NCPC.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 43317 Nr: 728-62.2009.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdSF, FBMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neury Alcides de Souza - 

OAB:1883/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 CÓDIGO:43317

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por JOÃO PEDRO DA SILVA 

FONTES, representado por sua genitora FERNANDA BENEDITA MARTINS 

DA SILVA, em face de CELSO FONTES.

Notório observar que o feito se encontra em tramitação desde o ano de 

2009.

 Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 
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paralisados há mais de 1 (um) ano, podendo observar-se que a parte 

autora, apesar de intimada pelo seu patrono (ref.155), bem como 

pessoalmente (ref.171), não manifestou interesse no prosseguimento no 

feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe competiam, 

demonstrando assim o abandono conforme certidão à ref.177.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução do mérito.

Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 01 (um) ano, com base no princípio da 

duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, II, §1º do Código de 

Processo Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

ISENTO a parte Exequente do pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, pois, ante a juntada de declaração de 

hipossuficiência, foi deferido os benefícios da assistência judiciária 

gratuita.

ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

P.I.C.

 Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 169214 Nr: 687-46.2019.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Moacir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Aparecida Mendes 

Pereira - OAB:5019/MT

 Ante o exposto, EXPEÇA-SE a respectiva GUIA DE EXECUÇÃO 

PROVISÓRIA do réu CARLOS MOACIR DA SILVA à prisão em que este se 

encontra observando-se o regime inicial fixado, com fundamento no artigo 

387, §1º do CPP.Considerando que o réu já possui Executivo de Pena 

cadastrado no SEEU, REMETA-SE A GUIA PROVISÓRIA para fins de 

unificação da pena. TRANSITADA EM JULGADO:a) EXPEÇA-SE a 

comunicação da condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins do 

art. 15, III, da Constituição da República, e ao Instituto de Identificação da 

Secretaria de Estado de Defesa Social do Mato Grosso, para que se 

procedam as anotações de estilo;b) EXPEÇA-SE guia de execução 

definitiva, devendo a mesma ser remetida ao executivo de pena do 

acusado para fins de unificação pelo sistema SEEU.c) OFICIE-SE, para 

anotações, aos órgãos de identificação (artigos 974, inciso IV, e 1.453, 

inciso III, CNGC);d) INTIME-SE O RÉU para o pagamento da multa imposta 

no prazo de 10 (dez) dias nos termos do artigo 50 do Código Penal, na 

proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente;e) Havendo 

interesse do réu no pagamento PROCEDA-SE o recolhimento do valor 

atribuído a título de multa, em favor do fundo penitenciário, devendo o valor 

ser corrigido por ocasião do efetivo pagamento (arts. 49, 50 e 60 do 

Estatuto Repressivo Penal), no prazo de 10 (dez) dias. Não havendo o 

pagamento e/ou pedido de parcelamento, CUMPRA-SE o disposto no art. 

51 do Código Penal;f) Com o transito em julgado, PROCEDA-SE o cadastro 

e inserção do executivo de pena, documentos e atos necessários, ao 

SISTEMA SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado;Após, 

ARQUIVE-SE o presente feito, com as cautelas de estilo.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 46763 Nr: 1636-22.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoniza da Costa e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio-Procuradora Federal - OAB:1585256

 DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

 Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115979 Nr: 3224-54.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRILO GOMES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

 Vistos,

Tendo em vista a ref. 53, bem como em observação na certidão de óbito o 

estado civil do autor consta como separado, intime-se o requerido nos 

termos do art. 690 CPC.

Cumpra-se.

 Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119273 Nr: 787-06.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Analia Silva de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposta por ANÁLIA SILVA DE 

JESUS.

 Instado, o INSS concordou com os cálculos apresentados pelo autor à 

ref.82.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese necessária.

 Fundamento e decido.

Considerando a manifestação da autarquia ré, ACOLHO a pretensão 

deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pleito da autora, nos termos 

do art. 487, I, do CPC, razão por que HOMOLOGO os cálculos 

apresentados entre a ref. 80/81.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

Desse modo, expeça-se ofício requisitório, via RPV, com observância aos 

valores acima homologados.

Após, expeça-se o respectivo alvará na forma requisitada pelo advogado 

da parte autora, devendo a serventia se atentar acerca dos poderes 

conferidos ao patrono pela procuração outorgada.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84116 Nr: 2554-21.2012.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ney Adauto Rodrigues Leite, Antonio Adauto Leite, 

Benedita Rodrigues Souza Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Queiroz Teles - 

OAB:10440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656

 Intimar as partes do retorno dos autos a Comarca

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87424 Nr: 953-43.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucidio Anastácio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social, Instituto 

Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilana Cristina da Silva - 

OAB:16.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO CURVO 

GARCIA-PROCURADOR FEDERAL - OAB:6828, PAULO CEZAR 

CAMPOS - OAB:28609

 Intimar parte requerente para no prazo legal apresentar as contrarrazões 

ao recurso de ref. 80, conf. Juntada de ref.91

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111986 Nr: 2135-93.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudete Cruz do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDER a intimação via DJE da parte Requerente, por meio de seu 

patrono, para que tome conhecimento da Decisão de ref.82, bem como a 

petição de ref.85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61077 Nr: 1782-29.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Fernando Vaz Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Intimar as partes para no prazo legal manifestar juntada de ref.148

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117263 Nr: 282-15.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar da Silva Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araujo - OAB:9098

 Intimar advogado do denuncido da juntada de ref. 46

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155975 Nr: 2611-29.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslley Dioni Nakanishi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlúcia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059/MT

 Intimar advogado do denuncido da juntada de ref. 61

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172542 Nr: 1947-61.2019.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dijeverson Soares Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 Intimar advogado do denunciado da juntada de ref. 67

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000344-96.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LOURENCO DA COSTA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000344-96.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

BENEDITO LOURENCO DA COSTA MAGALHAES REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à 

obtenção de benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06 de Agosto de 2020, 

às 17h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000444-51.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

QUINTINA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000444-51.2020.8.11.0028. AUTOR: 

QUINTINA MARIA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa a obtenção de 

Benefício Previdenciário de Salário Maternidade. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, determino desde já a citação do requerido nos 

termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo 

de contestação, havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 

(dez) dias. Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se 

exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à 

Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos 

autos o referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita. Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 20 de Agosto de 2020, às 13h30min. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000067-17.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELINA JULIA DE ALENCAR VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000067-17.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

FRANCELINA JULIA DE ALENCAR VIEIRA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. DELIBERAÇÕES A seguir foi proferida decisão nos 

seguintes termos: 1. Homologo a desistência das demais testemunhas 

para que surta seus efeitos legais. 2. Oficie-se a agencia do Banco do 

Brasil deste município para que junte o extrato bancário da conta em nome 

da autora nos meses de Fevereiro e Março de 2017. 3. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Saem os presentes devidamente intimados da 

presente decisão. Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se 

encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes. KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000370-94.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINO NORBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000370-94.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

CARMELINO NORBERTO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06 de Agosto de 2020, 

às 13h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000402-02.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000402-02.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

RICARDO GOMES DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa a obtenção de 

benefício previdenciário. O autor requer a antecipação de tutela com o fim 

de que seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu 

direito está devidamente demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do 

CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida desde que houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Assim, 

INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06 de Agosto de 2020, 

às 14h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias. Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000405-54.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI FERREIRA LEMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
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POCONÉ DECISÃO Processo: 1000405-54.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

IVANI FERREIRA LEMOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa a obtenção de 

benefício previdenciário. O autor requer a antecipação de tutela com o fim 

de que seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu 

direito está devidamente demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do 

CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida desde que houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Assim, 

INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06 de Agosto de 2020, 

às 14h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias. Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000427-15.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIDA ESTRACANHOLI MESAVILA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000427-15.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

AGUIDA ESTRACANHOLI MESAVILA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa a obtenção de 

benefício previdenciário. O autor requer a antecipação de tutela com o fim 

de que seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu 

direito está devidamente demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do 

CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida desde que houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Assim, 

INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06 de Agosto de 2020, 

às 15h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias. Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000451-43.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LIBANA MARIA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000451-43.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

LIBANA MARIA DO CARMO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício 

previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06 de Agosto de 2020, 

às 15h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000393-40.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN PATRICIA DE ALMEIDA MATOS (REQUERENTES)

TIAGO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000393-40.2020.8.11.0028. 

REQUERENTES: SUELEN PATRICIA DE ALMEIDA MATOS, TIAGO FERREIRA 

DA SILVA VISTOS, Trata-se de uma Ação de Homologação de Alimentos. 

Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de Justiça Gratuita 

conforme requerido, podendo ser revogados a qualquer tempo, acaso 

verificados as hipóteses legais. Em analise detida, verifica-se a existência 

de menor. Para tanto, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se. Às 

Providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000419-38.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO DO AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000419-38.2020.8.11.0028. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: CESAR AUGUSTO DO AMARAL 

VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

proposta por BANCO DO BRASIL S.A. Considerando o valor arbitrado, 

observa-se que o autor deixou de juntar o recolhimento das guias. Diante 

disso, INTIME-SE o requerente para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o 

recolhimento das custas, sob pena de extinção sem julgamento do mérito 

(art.456, §1º, CNGC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Decorrido o 

prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos conclusos.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000337-07.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE GLORIA DA SILVA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS OAB - MT27355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000337-07.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

FRANCIELE GLORIA DA SILVA CORREA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa a obtenção 

de Benefício Previdenciário de Salário Maternidade. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, determino desde já a citação do requerido nos 

termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo 

de contestação, havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 

(dez) dias. Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se 

exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à 

Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos 

autos o referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita. Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 06 de Agosto de 2020, às 16h00min. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000450-58.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA BEATRIZ ALVES LEMES DO NASCIMENTO (AUTOR)

D. L. A. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000450-58.2020.8.11.0028. AUTOR: 

MARCELA BEATRIZ ALVES LEMES DO NASCIMENTO AUTOR(A): D. L. A. 

D. C. REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se 

de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte. A praxe e a 

própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos 

presentes autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito 

ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem 

comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente 

conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, atentando ainda 

contra os princípios da celeridade e da economia processual, mister que o 

presente feito seja prontamente saneado e encaminhado diretamente à 

instrução, ocasião em que a conciliação prévia será permitida. Dessa 

forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

20 de Agosto de 2020, às 14h00min. Como forma de dar maior efetividade 

à jurisdição, determino desde já a citação do requerido nos termos do 

artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação para comparecimento em audiência. 

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da recente decisão junto ao 

Plenário do STF, de que se exige prévio requerimento administrativo antes 

de o segurado recorrer à Justiça para concessão de benefício 

previdenciário, verifico acostado aos autos o referido requerimento 

indeferido. Intime-se a requerente para acostar nos autos documentos 

acerca dos 5 filho do “de cujus” conforme certidão de óbito. Defiro o 

pedido de Justiça Gratuita. Vistas ao IRMP, pois há interesse de menor 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000452-28.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA PEREIRA DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000452-28.2020.8.11.0028. AUTOR: 

CELINA PEREIRA DA LUZ REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de Ação Previdenciária para 

Concessão de Pensão por Morte. O autor requer a antecipação de tutela 

com o fim de que seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que 

seu direito está devidamente demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do 

CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida desde que houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Assim, 

INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20 de Agosto de 2020, 

às 14h30min. Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino 

desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e 

intimação para comparecimento em audiência. Por sua vez, decorrido o 

prazo de contestação, havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 

10 dias. Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se 

exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à 

Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos 

autos o referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-13.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO BISPO DA COSTA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000453-13.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:BENTO BISPO DA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: BANCO CETELEM S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 28/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 17 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-95.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO BISPO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000454-95.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:BENTO BISPO DA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 28/04/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 17 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-80.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MADALENA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000455-80.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:RITA MADALENA 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO FABIANE DA 

SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 28/04/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010442-94.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010391-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO HEUZEBIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-46.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GONCALO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-54.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER ANUNCIACAO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação impulsiono os autos para que 

a parte autora manifeste acerca da petição id. 29946942.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-35.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIA PAULA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000458-35.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:SERGIA PAULA 

MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO AMORIM DE ARRUDA 

POLO PASSIVO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 28/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 17 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018581-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE CARLA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-20.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CURSINO DE PAULA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000459-20.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:ANDRE CURSINO 

DE PAULA MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO AMORIM 

DE ARRUDA POLO PASSIVO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Juizado Poconé Data: 28/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 17 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018841-78.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA DE SOUZA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-11.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON PAES DE ROMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020015-59.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRIPAN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

JOAO MIGUEL DA SILVA (REQUERENTE)

LOERI ROLIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT9364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISTAD COMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

OI ? 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO DE LIMA MARQUES OAB - SP238811 (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

NORIVALDO PASQUAL RUIZ OAB - SP167314 (ADVOGADO(A))

EDUARDO ROMOFF OAB - SP0126949A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010398-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARCELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente e Ordem de Serviço n. 

004/19 deste Juízo este feito será remetido ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010707-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE PAULA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-12.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ROBSON MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000466-12.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:JONES ROBSON 

MARQUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 28/04/2020 Hora: 13:50 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 17 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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RADAEL JOSE DE AMORIM DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYANA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-50.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE MARIA DE ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000360-50.2020.8.11.0028. REQUERENTE: CLAUDINETE MARIA DE 

ARRUDA COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. DECISÃO VISTOS, Trata-se de 

Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com 

Tutela de Urgência proposta por CLAUDINETE MARIA DE ARRUDA COSTA 

em face de TELEFÔNICA S/A. Requer o autor, em sede de tutela 

antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 

Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O 

novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março 

de 2016, definiu novas regras para a concessão da antecipação de tutela. 

Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz 

concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido 

inicial desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que pese a 

regularidade ou não do débito, tenho que deverá ser comprovada pelo réu, 

assim como se a regularidade da inscrição nos serviços de proteção ao 

crédito. As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, 

merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, não 

vislumbro qualquer prejuízo á requerida frente ao deferimento da tutela. 

DISPOSITIVO 1 – Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem 

prejuízo da parte beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação 

da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de 

DETERMINAR que a parte reclamada proceda à exclusão do nome do 

reclamante do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e 

SERASA, tão somente em relação aos débitos em discussão nos 

presentes autos. 2 – Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a 

reclamada providencie a baixa da restrição em nome do demandante no 

prazo de 05 (cinco), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), nos termos do artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). 3 – Após as providências, CITE-SE a Requerida para participar da 

audiência conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – 

INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – 

INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-47.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JULIANO RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000399-47.2020.8.11.0028. AUTOR: BENEDITO JULIANO RONDON REU: 

AYMORE DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação 

de Tutela proposta por BENEDITO JULIANO RONDON em face de AYMORÉ 

CRÉDITO E FINANCIAMENTO S/A. Requer o autor, em sede de tutela 

antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 

Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O 

novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março 

de 2016, definiu novas regras para a concessão da antecipação de tutela. 

Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz 

concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido 

inicial desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que pese a 

regularidade ou não do débito, tenho que deverá ser comprovada pelo réu, 

assim como se a regularidade da inscrição nos serviços de proteção ao 

crédito. As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, 

merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, não 

vislumbro qualquer prejuízo á requerida frente ao deferimento da tutela. 

DISPOSITIVO 1 – Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem 

prejuízo da parte beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação 

da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de 

DETERMINAR que a parte reclamada proceda à exclusão do nome do 

reclamante do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e 

SERASA, tão somente em relação aos débitos em discussão nos 

presentes autos. 2 – Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a 

reclamada providencie a baixa da restrição em nome do demandante no 

prazo de 05 (cinco), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), nos termos do artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). 3 – Após as providências, CITE-SE a Requerida para participar da 

audiência conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – 

INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – 

INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-06.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TAYRONE ROGER ANTUNES DE ASEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000749-06.2018.8.11.0028. REQUERENTE: TAYRONE ROGER ANTUNES 

DE ASEVEDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SENTENÇA VISTOS, 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito. A parte ré requer 

a extinção do processo tendo em vista o pagamento da indenização a 

título de danos morais. É a síntese. Decido. Considerando que o executado 
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realizou o pagamento da indenização objeto desta ação, juntando 

documentos que comprovam o depósito, requer a extinção do feito face 

do pagamento, e tenho que o pedido merece acolhimento. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 924, II do NCPC, JULGO EXTINTA por sentença 

a presente execução, em face ao cumprimento da obrigação. Expeça-se 

competente alvará conforme requerido pela parte autora, devendo a 

Secretaria atentar-se aos poderes conferidos ao patrono. P.I.C. Transitada 

em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013250-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BRONZATTI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013250-04.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE BRONZATTI DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais com Pedido Liminar. A parte ré requer a extinção do 

processo tendo em vista o pagamento da indenização a título de danos 

morais. É a síntese. Decido. Considerando que o executado realizou o 

pagamento da indenização objeto desta ação, juntando documentos que 

comprovam o depósito, requer a extinção do feito face do pagamento, e 

tenho que o pedido merece acolhimento. Sendo assim, com fundamento no 

artigo 924, II do NCPC, JULGO EXTINTA por sentença a presente 

execução, em face ao cumprimento da obrigação. Expeça-se competente 

alvará conforme requerido pela parte autora, devendo a Secretaria 

atentar-se aos poderes conferidos ao patrono. P.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N° 09/2020DF/PG.

 O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito RAFAEL DEPRA PANICHELLA, 

Diretor do Foro da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, no uso de suas 

atribuições e,

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial de Saúde de que 

se está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

 CONSIDERANDO a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

 CONSIDERANDO a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

 CONSIDERANDO que o contato entre pessoas é causa de transmissão 

do coronavírus;

 FAZ SABER, AS SEGUINTES MEDIDAS:

 Art. 1º - Suspender até dia 30/04/2020 a obrigatoriedade de assinaturas 

decorrentes de execução de pena, de medidas cautelares, transação 

penal e suspensão condicional do processo no Fórum de Porto dos 

Gaúchos/MT;

 §1º: Será contado como efetivamente assinado o período mencionado, 

não havendo prejuízo ao cumprimento das condições, pena e medida 

cautelar diversa da prisão.

 § 2º - Deve haver a colocação de CARTAZ na entrada do Fórum com os 

seguintes dizeres: "em razão da pandemia relacionada ao coronavírus, 

ESTÁ SUSPENSA até dia 30/04/2020 a obrigatoriedade de assinar em 

processos de execução de pena, transação penal, suspensão condicional 

do processo ou com medidas cautelares. NÃO HAVERÁ prejuízo àquele 

que não assinar ou que não comparecer, não sendo necessário justificar 

no Fórum ou no processo.

 Art. 2º Dê-se ciência e afixe no átrio do Fórum o inteiro teor da 

Portaria-Conjunta nº 247 de 16 de Março de 2020, salientando de que 

todos os prazos processuais e audiências estão suspensas até o dia 

01/04/2020.

 Dar ciência aos servidores, terceirizados e aos policiais que fazem a 

segurança no Fórum da Portaria Conjunta de nº 247/2020, os quais 

DEVEM orientar as pessoas sobre o conteúdo desta Portaria.

 Esta Portaria entra em vigor no ato de sua afixação no átrio do Fórum.

 Ciência à Presidência e à Corregedoria-Geral do TJMT, ao Ministério 

Público, à OAB - Seccional de Mato Grosso, à Subseção local da OAB e à 

Defensoria Pública.

 Porto dos Gaúchos/MT, 17 de março de 2020.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz de Direito

 

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000500-48.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

G.L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE JUELG OAB - MT14773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REU)

 

PROCESSO n. 1000500-48.2019.8.11.0019 POLO ATIVO:G.L 

CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JAQUELINE JUELG POLO PASSIVO: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE-SEMA Certifico que a contestação apresentada é tempestiva, 

motivo pelo qual intimo a parte autora para que, caso queira, apresente 

impugnação, no prazo legal. 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000230-87.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SH EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO ZEPELIM OAB - SP207633 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VMX AGROPECUARIA LTDA. (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 1000230-87.2020.8.11.0019; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261)/[Diligências]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em contato com o SDM 

- Informatica, foi verificado que o processo esta correndo em segredo de 

justiça, informando para orientar ao advogado que caso o processo não 

seja sigiloso o mesmo devera solicitar a retirada do sigilo. (PROTOLOCO 

ANEXA) PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de março de 2020 GIDEAO DA SILVA 

SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE PORTO DOS 

GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: Av. Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000093-08.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. M. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

C. L. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

L. G. M. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO OAB - MT25647/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. I. N. D. S. S. (REU)

 

ARQUIVO EM PDF
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29410 Nr: 729-30.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO do ACUSADO, por seu advogado, à 

apresentação dos memoriais finais no prazo legal, estando a disposição 

na Secretaria da Vara, a mídia com gravação dos depoimentos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41708 Nr: 1102-90.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino José Prudêncio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21.308-O

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO do ACUSADO, por seu advogado, à 

apresentação dos memoriais finais no prazo legal, estando a disposição 

na Secretaria da Vara, a mídia com gravação dos depoimentos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43352 Nr: 2037-33.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu, Reni Cecília Puhl 

Petrazzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:8393-A/MT, Raminton Puhl Petrazzini - OAB:16951/MT, Simoni 

Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO da defesa para, no prazo sucessivo de 10 (dez) 

dias apresentar os memoriais finais, iniciando-se pela defesa de de Reni, 

sendo por fim, à defesa de Vanderlei, conforme decisão de ref.37.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10869 Nr: 3-66.2010.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Maria de Jesus da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andiely Renata Teruel Deon 

- OAB:OAB-MT 25647-O

 DECISÃO

Vistos.

Em atenção ao Ofício Circular nº n. 22/2020-CGJ encaminhado pela 

Corregedora-Geral de Justiça, referente à Campanha Nacional Justiça Pela 

Paz Em Casa, passo a analisar o caso em questão.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

JOÃO MARIA DE JESUS DA CRUZ, como incurso nas sanções dos art. 

213, caput, art. 14, ambos na forma do art. 71, e art. 129, § 9º, todos do 

Código Penal, em concurso material de crime.

À decisão de fl. 67 deferiu a suspensão do processo e curso 

prescricional, conforme dispõe o art. 366 do CPP.

Já na decisão de fls. 77/79, o feito fora saneado, com a fixação das datas 

dos prazos prescricionais, bem como declarada extinta a punibilidade do 

acusado quanto ao crime previsto no art. 147 do CP, além de ter sido 

deferida a realização de produção antecipada de prova, designando 

audiência de instrução e julgamento.

 Entre um ato e outro, instado, o Ministério Público para manifestar acerca 

da não localização das testemunhas Márcia Pereira da Silva e Marco 

Benites, bem como a testemunha falecida Jaqueline Benites, o órgão 

ministerial pleiteou pelo retorno dos autos ao arquivo.

Assim, não havendo óbice no pedido ministerial, DETERMINO o retorno dos 

autos ao arquivo provisório, nos termos do art. 366 do CPP, devendo ser 

observado para tanto os prazos prescricionais e demais determinações 

da decisão de fls. 77/79.

 Por fim, após um ano, remetam-se os autos ao Ministério Público para 

fornecer eventual endereço, bem como requerer o que entender de direito.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9382 Nr: 543-85.2008.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdOM-, CAdOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Bilibio Piva - 

OAB:16.290/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:4937/RO, Rodrigo 

Sampaio de Siqueira - OAB:9259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO da parte autora para manifestação acerca da 

juntada das últimas declarações de renda da parte executada 

(fls.113/116). Certifico ainda que procedi as anotações quanto ao sigilo 

processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32085 Nr: 2186-97.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Silva de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira Diniz - 

OAB:16.355/MT, Danilo Tenório dos Santos - OAB:23996-O/MT, Julio 

Cesar Esquivel - OAB:19211/MT

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o 

réu EDER SILVA DE SOUZA nas sanções do art. 129, § 9º do Código 

Penal.Passo a dosar a pena.4. Dosimetria da PenaA individualização da 

pena em concreto deve atender o critério trifásico, nos termos do art. 68 

do Código Penal.4.1. Do delito de lesão corporal descrito no §9º do Art. 

129 do Código Penal:O delito previsto no § 9º do art. 129 do Código Penal é 

abstratamente punido com detenção de 03 (três) meses a 03 (três) 

anos.4.1.1 Circunstâncias JudiciaisEm conformidade com o art. 59 do 

Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais: culpabilidade: a 

conduta do réu é reprovável, contudo dentro do esperado pra o tipo penal, 

motivo pelo qual deixo de valorar. Antecedentes: o réu é primário, não 

registrando antecedentes; Motivos do crime: os motivos do crime, 

resumidamente ciúmes e suposta traição, não autorizam aumento de pena; 

Circunstâncias do crime: as circunstâncias não restaram suficientemente 

comprovadas; Conduta social: não há elementos nos autos capazes de 

revelar a conduta social do réu; Personalidade: igualmente faltam 

elementos; Consequências: afora as consequências normais a este tipo 

de agressão, o delito narrado na denúncia não trouxe maiores 

consequências para a saúde da vítima; Comportamento da vítima: não há 

comprovação de que a vítima tenha colaborado para a ocorrência do 

delito.Assim sendo, tendo em vista que não consta circunstância 

desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de 

detenção.4.1.2 Circunstâncias Legais. Agravantes: não há, pois o fato do 

réu ter praticado o delito nas circunstancias de relações domésticas, é 

próprio do tipo penal, consoante descrito no §9º, do art. 129 do Código 

Penal. Atenuantes: não há, pois não restou comprovado nos autos que o 

réu agiu sob o domínio de violenta emoção, nem mesma a provocação da 

vítima esta evidenciada nos autos, ao passo que, as provas se coadunam 

no sentido de que foi o réu que iniciou as agressões físicas e deu azo as 

lesões descritas no laudo acostado aos autos.(...)
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38240 Nr: 2649-05.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Henrique de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, 

para o fim de absolver LUIS HENRIQUE DE CARVALHO, já qualificado, o 

que faço com fulcro nos art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 

pela insuficiência de provas produzidas na esfera judicial.4. 

PROVIDÊNCIAS FINAISRATIFICO/FIXO os honorários arbitrados em favor 

do causídico nomeado Elcio Lima do Prado, inscrito(a) na OAB/MT sob o 

n.º 7570, devendo expedir a respectiva certidão (ref. 14).Comunique-se 

ao Instituto de Identificação da presente sentença absolutória, 

informando-lhe o número do presente feito, bem como o número do 

inquérito policial, que deu origem a presente Ação Penal (artigo 974 e 1453 

da CNGC).Cumpra-se o Art. 1.387 da CNGC que aduz: “Na hipótese de 

sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Para tal 

finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para 

esse ato”.Transitada em julgado, encaminhem os presentes autos ao 

arquivo.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”. P. I. Cumpra.Ciência ao Ministério Público Estadual.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38301 Nr: 2688-02.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o 

réu NILSON JOSÉ DE OLIVEIRA nas sanções do art. 147, caput, do Código 

Penal.Passo a dosar a pena.4. Dosimetria da PenaA individualização da 

pena em concreto deve atender o critério trifásico, nos termos do art. 68 

do Código Penal.4.1. Do delito de Ameaça – Art. 147 do Código Penal.O 

delito previsto no art. 147 do Código Penal é abstratamente punido com 

detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.4.1.1 Circunstâncias 

Judiciais Em conformidade com o art. 59 do Código Penal, passo a analisar 

as circunstâncias judiciais: culpabilidade: a conduta do réu é reprovável, 

contudo dentro do esperado pra o tipo penal, motivo pelo qual deixo de 

valorar. antecedentes: o réu é primário, não registrando antecedentes; 

motivos do crime: os motivos do crime não foram comprovados, sendo que 

não autoriza aumento de pena; circunstâncias do crime: normais ao tipo 

penal; conduta social: não há elementos nos autos capazes de revelar a 

conduta social do réu; personalidade: igualmente faltam elementos; 

consequências: o delito não trouxe maiores consequências para a saúde 

da vítima; comportamento da vítima: não há comprovação de que a vítima 

tenha colaborado para a ocorrência do delito.Assim sendo, tendo em vista 

que inexiste circunstância desfavorável ao réu, fixo a pena mínima em 01 

(um) meses de detenção.4.2.2 Circunstâncias Legais. Agravantes: na 

forma do art. 61, “f”, por ter o réu se prevalecido das relações domésticas 

pra praticar a ameaça contra sua companheira, incide a referida 

agravante especifica. Atenuantes: não há.Portanto, fixo a pena-provisória 

de 02 (dois) mês de detenção.4.2.3 Causas de Aumento e Diminuição. 

Majorantes: não há; Minorantes: não há. Assim, ausentes quaisquer 

causas de aumento ou diminuição de pena, converto a pena-provisória em 

pena-definitiva de 02 (dois) mês de detenção.4.2 PENA FINALAssim, 

sendo na espécie, cabe ao réu NILSON JOSÉ DE OLIVEIRA a pena final de 

02 (um) mês de detenção.4.3 Regime de Cumprimento (...)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000205-74.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA CASTRO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000205-74.2020.8.11.0019 Assunto: [Alienação 

Fiduciária] Autor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Requerido: 

LIDIA CASTRO ALVES DECISÃO> CONCEDER LIMINAR Vistos. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de LIDIA CASTRO ALVES, ambos 

qualificadas nos autos. Em síntese, aduz que, que é credor da requerida 

no valor de R$35. 931.98 (trinta e cinco mil, novecentos e trinta e um reais 

e noventa e oito centavos), decorrentes do Contrato de Financiamento 

para Aquisição de Bens com Garantia de Alienação Fiduciária, celebrado 

entre as partes no dia 26/02/2019. A requerida ofereceu em garantia 

fiduciária, o bem descrito na inicial, qual seja: 01 (um) veículo “Marca: 

CHEVROLET, Modelo: PRISMA 1.0, Ano Fabricação: 2014, Cor: CINZA, 

Chassi: 9BGKS69B0FG193450, Placa: QBH9910.” Narra ainda que a 

requerida deixou de pagar a obrigação a partir do dia 26/08/2019, estando 

assim o título inadimplente, cuja mora fora devidamente comprovada, pela 

notificação acostada aos autos, gerando assim, o direito à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente. Por fim, informa que o débito 

atualizado perfaz o montante de $35. 931.98 (trinta e cinco mil, 

novecentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos). O Contrato está 

regularmente formalizado entre as partes, bem como, a mora comprovada 

pela notificação extrajudicial. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. 

Para que a parte postule a concessão de provimento Liminar é necessário 

que efetivamente, demonstre a existência de um direito a ser tutelado na 

ação principal e o risco que a demora do provimento jurisdicional poderá 

causar à parte que tenta se socorrer. Os documentos acostados aos 

autos comprovam a legitimidade e interesse da parte autora para propor a 

presente ação, bem como o fumus boni juris e o periculum in mora estes 

últimos, pressupostos essenciais para o deferimento da medida liminar. 

Pois bem, convém deixar consignado que a concessão de liminar, em 

casos que tais, perpassa apenas por uma cognição superficial, para ser 

apreendido pelo Juízo, com os fundamentos e as provas constantes da 

petição inicial, da fumaça do bom direito, assim como do perigo de demora, 

se concedida apenas ao final da lide. Posto isto, verificando estarem 

presentes os requisitos ensejadores da espécie DEFIRO A LIMINAR DE 

BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial expedindo-se o 

competente mandado, com o bem deverão ser entregues os seus 

respectivos documentos, devendo o bem ser depositado em mãos de um 

dos representantes do autor, que será responsável pelo mesmo na 

qualidade de depositário fiel, conforme requerido na exordial, mediante 

auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague a dívida pendente descrita na inicial, mais custas, 

despesas e honorários advocatícios. INDEFIRO o pedido para oficiar o 

DETRAN para a imediata retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o 

bem junto ao REGISTRO NACIONAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – 

RENAVAM (IPVA, multa, taxas, alugueres de pátio etc.), OFÍCIO Á 

SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL comunicando a transferência da 

propriedade, bem assim para que esta se abstenha á cobrança de IPVA 

junto ao Banco autor ou a quem este indicar, haja vista não existir 

qualquer previsão legal para tanto. Após o cumprimento da medida, 

CITE-SE a requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, 

podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Para efeito de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 897 de 975



pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito. Proceda-se ao bloqueio 

de circulação via RENAJUD. Defiro os benefícios do artigo 212, §1º e 2º, 

do Código de Processo Civil, bem como caso seja necessário poderá ser 

requisitada força policial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo. Porto dos Gaúchos-MT, 16 de 

março de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito em 

Cumulação

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000238-64.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINARIO SEBASTIAO DE MATTOS (REQUERENTE)

JANAINA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000238-64.2020.8.11.0019 Assunto: [Dissolução] 

Autor: LUSINARIO SEBASTIAO DE MATTOS e outros Requerido: Vistos. 

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual c/c Alimentos, Regulamentação 

de Visitas e Guarda de Menores, proposta por LUSINARIO SEBASTIÃO DE 

MATTOS e JANAINA FERREIRA DE SOUZA DE MATOS, ambos 

devidamente qualificados. Os autos foram remetidos à conclusão para fins 

de deliberação do recebimento da inicial sem adiantamento de custas e 

despesas processuais. Posto isso, importa transcrever a lição do art. 99, 

§2º, do CPC/15, in verbis: “(omissis) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos.” Com efeito, em razão dos bens do casal a 

ser partilhado, sendo eles: um veículo, um lote, móveis residenciais e um 

lote urbano, totalizando um valor de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete 

mil reais) assim, tem-se, em um primeiro momento, elementos que 

demonstram a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade. Por fim, DETERMINO A INTIMAÇÃO da parte autora para que 

EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos, cópia de 

holerite, declaração de imposto de renda e/ou outros documentos hábeis 

em comprovar a insuficiência de recursos para custear as custas e 

despesas processuais, sob pena do indeferimento da petição inicial e 

consequente cancelamento da distribuição, com fulcro no que dispõe o 

Código de Processo Civil, art. 290. Após decorrido o aludido prazo, com ou 

sem manifestação da parte autora, certifique-se e tornem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Porto dos Gaúchos-MT, 16 de março de 2020 RAFAEL 

DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000270-69.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR ZEFERINO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA SANTANA DE ALMEIDA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000270-69.2020.8.11.0019 Assunto: [Intimação] 

Autor: CLAUDIONOR ZEFERINO DE LIMA Requerido: SEBASTIANA 

SANTANA DE ALMEIDA LIMA Vistos, etc. Recebo a presente missiva 

precatória, uma vez que, de acordo com os requisitos legais do artigo 260 

do CPC. Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua 

cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

SOLICITANDO, SE FOR O CASO, OS DOCUMENTOS FALTANTES, tudo de 

acordo com o estabelecido na CNGC/MT. Cite-se e intime-se. Após, 

devolva-se com nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Porto dos Gaúchos-MT, 16 de 

março de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000160-41.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MACHADO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOAO DE MELLO OAB - MT23405/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000160-41.2018.8.11.0019;; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários Advocatícios em Execução Contra 

a Fazenda Pública]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação das partes, para 

manifestação acerca do calculo juntado aos autos no prazo comum de 5 

(cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de março de 2020 MARTA 

MARIA LIMA PEGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000072-37.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000072-37.2017.8.11.0019;: ; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA 

A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação das 

partes, para manifestação acerca do calculo juntado aos autos, no prazo 

comum de 5 (cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de março de 2020 

MARTA MARIA LIMA PEGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000124-96.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000124-96.2018.8.11.0019; ; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários Advocatícios em Execução Contra 

a Fazenda Pública]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação das partes, para 

manifestação acerca do calculo juntado aos autos no prazo comum de 5 

(cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de março de 2020 MARTA 

MARIA LIMA PEGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-14.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000123-14.2018.8.11.0019; ; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação das 

partes, para manifestação acerca do calculo juntado aos autos no prazo 

comum de 5 (cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de março de 2020 

MARTA MARIA LIMA PEGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000163-93.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MACHADO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOAO DE MELLO OAB - MT23405/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000163-93.2018.8.11.0019; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários Advocatícios em Execução Contra 

a Fazenda Pública]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação das partes, para 

manifestação acerca do calculo juntado aos autos no prazo comum de 5 

(cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de março de 2020 MARTA 

MARIA LIMA PEGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000081-62.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000081-62.2018.8.11.0019; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários Advocatícios em Execução Contra 

a Fazenda Pública]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação das partes, para 

manifestação acerca do calculo juntado aos autos no prazo comum de 5 

(cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de março de 2020 MARTA 

MARIA LIMA PEGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000069-48.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000069-48.2018.8.11.0019; ; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (1111)/[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em 

Execução Contra a Fazenda Pública, Levantamento de Valor, Valor da 

Execução / Cálculo / Atualização, Juros]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação 

das partes, para manifestação acerca do calculo juntado aos autos no 

prazo comum de 5 (cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de março de 

2020 MARTA MARIA LIMA PEGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000024-78.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO FERNANDO ZONATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000024-78.2017.8.11.0019; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários Advocatícios em Execução Contra 

a Fazenda Pública]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação das partes, para 

manifestação acerca do calculo juntado aos autos no prazo comum de 5 

(cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de março de 2020 MARTA 

MARIA LIMA PEGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000018-37.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000018-37.2018.8.11.0019; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários Advocatícios em Execução Contra 

a Fazenda Pública]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação das partes, para 

manifestação acerca do calculo juntado aos autos no prazo comum de 5 

(cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de março de 2020 MARTA 

MARIA LIMA PEGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000116-22.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000116-22.2018.8.11.0019; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários Advocatícios em Execução Contra 

a Fazenda Pública]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação das partes, para 

manifestação acerca do calculo juntado aos autos no prazo comum de 5 

(cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de março de 2020 MARTA 

MARIA LIMA PEGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 
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DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000110-15.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000110-15.2018.8.11.0019; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários Advocatícios em Execução Contra 

a Fazenda Pública]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação das partes, para 

manifestação acerca do calculo juntado aos autos no prazo comum de 5 

(cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de março de 2020 MARTA 

MARIA LIMA PEGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000093-76.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000093-76.2018.8.11.0019; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Títulos de Crédito]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a 

intimação das partes, para manifestação acerca do calculo juntado aos 

autos no prazo comum de 5 (cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de 

março de 2020 MARTA MARIA LIMA PEGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000080-77.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARLA REZENDE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE REZENDE OAB - MT20953/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000080-77.2018.8.11.0019; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários Advocatícios em Execução Contra 

a Fazenda Pública]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação das partes, para 

manifestação acerca do calculo juntado aos autos no prazo comum de 5 

(cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de março de 2020 MARTA 

MARIA LIMA PEGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000075-55.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MACHADO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOAO DE MELLO OAB - MT23405/O (ADVOGADO(A))

THAIS MACHADO DE SOUSA OAB - MT23163/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000075-55.2018.8.11.0019; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários Advocatícios em Execução Contra 

a Fazenda Pública]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação das partes, para 

manifestação acerca do calculo juntado aos autos no prazo comum de 5 

(cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de março de 2020 MARTA 

MARIA LIMA PEGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000111-97.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000111-97.2018.8.11.0019; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários Advocatícios em Execução Contra 

a Fazenda Pública]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação das partes, para 

manifestação acerca do calculo juntado aos autos no prazo comum de 5 

(cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de março de 2020 MARTA 

MARIA LIMA PEGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000097-16.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000097-16.2018.8.11.0019; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Títulos de Crédito]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a 

intimação das partes, para manifestação acerca do calculo juntado aos 

autos no prazo comum de 5 (cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de 

março de 2020 MARTA MARIA LIMA PEGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000096-31.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000096-31.2018.8.11.0019; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Títulos de Crédito]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a 
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intimação das partes, para manifestação acerca do calculo juntado aos 

autos no prazo comum de 5 (cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de 

março de 2020 MARTA MARIA LIMA PEGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000092-91.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000092-91.2018.8.11.0019; ; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Títulos de Crédito]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a 

intimação das partes, para manifestação acerca do calculo juntado aos 

autos no prazo comum de 5 (cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de 

março de 2020 MARTA MARIA LIMA PEGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000086-84.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO OAB - MT13990/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1000086-84.2018.8.11.0019;Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico a intimação das partes, para manifestação acerca do calculo 

juntado aos autos no prazo comum de 5 (cinco) dias. PORTO DOS 

GAÚCHOS, 17 de março de 2020 MARTA MARIA LIMA PEGO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, 

PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000079-92.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARLA REZENDE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE REZENDE OAB - MT20953/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000079-92.2018.8.11.0019; ; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários Advocatícios em Execução Contra 

a Fazenda Pública]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação das partes, para 

manifestação acerca do calculo juntado aos autos no prazo comum de 5 

(cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de março de 2020 MARTA 

MARIA LIMA PEGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000094-61.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1000094-61.2018.8.11.0019; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Títulos de Crédito]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico a intimação das partes, para manifestação 

acerca do calculo juntado aos autos no prazo comum de 5 (cinco) dias. 

PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de março de 2020 MARTA MARIA LIMA PEGO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, 

CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 

35261239

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001144-65.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKELINE DE SOUSA E SILVA OAB - MT21104/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 41028 Nr: 755-44.2012.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Rosalves Parente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barra do Garças S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Jabes 

Fonseca Brito - OAB:22652/GO, Silfarney Vieira do Nascimento - 

OAB:9.980-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:MT 3473A

 Vistos em correição.Compulsando os autos, verifico a existência de 

procuração outorgada por instrumento particular e por pessoa não 

alfabetizada - fDesse modo, determino a intimação da parte autora, por 

intermédio dos advogados, para, no prazo de 15(quinze) dias, regularizar 

a representação processual, juntando instrumento público de outorga do 

mandato, sob pena de extinção do feito. Ao mesmo tempo, certifique-se a 

escrivania se confinante citada apresentou contestação, como também se 

houve a devida notificação da Fazenda Pública Municipal.Intime-se, ainda, 

a parte autora para, no mesmo prazo, fornecer novo endereço da 

confinante Lucimar de Aquino Rocha, como também juntar aos autos 

certidão para fins de usucapião conforme requerido pela Fazenda Pública 

Estadual às fls. 139/141.Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1000466-16.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA DOURADO OAB - GO47398 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Elioenai Correa Da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000466-16.2020.8.11.0059. REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE MELO 

REQUERIDO: ELIOENAI CORREA DA SILVA Cumpra-se conforme 

deprecado. Após, devolva-se com os cumprimentos e as baixas 

necessárias. Às providências. Porto Alegre do Norte-MT, 17 de março de 

2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001956-10.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO PACHECO CAMARGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1001956-10.2019.8.11.0059. REQUERENTE: DANILLO PACHECO 

CAMARGO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Intima-se a parte 

requerida para no prazo de 10 (dez) dias apresentar contrarrazões ao 

recurso da autora.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000464-46.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA JUNQUEIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JALES SOARES DA SILVA OAB - GO42492 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA OLIVEIRA BRAGA BENICIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000464-46.2020.8.11.0059. REQUERENTE: OTICA JUNQUEIRA LTDA - ME 

REQUERIDO: MARIA OLIVEIRA BRAGA BENICIO Cumpra-se conforme 

deprecado. Após, devolva-se com os cumprimentos e as baixas 

necessárias. Às providências. Porto Alegre do Norte-MT, 17 de março de 

2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-71.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY SILVESTRE XAVIER OAB - TO5518 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000010-71.2017.8.11.0059. REQUERENTE: VILMAR PEREIRA LIMA 

REQUERIDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SANTO ANTONIO 

LTDA - ME Inicialmente, Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, Consta 

da Lei 1.060/50 que, para a concessão do benefício da AJG, suficiente a 

declaração da parte de que não possui condições de arcar com as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família. Todavia, tal circunstância não impede o 

indeferimento do benefício, nem mesmo obriga a concessão deste, 

indiscriminadamente. Entendo que cabe à parte demonstrar a situação de 

pobreza que alega, porquanto não pode ser presumivelmente considerada 

pobre. Posto que nada juntou aos autos, seja declaração de IR, certidão 

negativa de veículos e imóveis, comprovante de rendimentos ou extrato 

bancário. Pois bem. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995.Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 335, I do CPC e o 

processo encontra-se devidamente instruído para julgamento. A demanda 

deve ser extinta no estado em que se encontra. Trata-se de declaratória 

de inexistência de débitos proposta por VILMAR PEREIRA LIMA em face de 

CONTRUTORA E INCOPORADORA SANTO ANTONIO LTDA; Analisando os 

autos, vislumbro que a situação fática foi distribuída em 02 (dois) 

p r o c e s s o s ,  s ã o  e l e s :  P R O C E S S O  D I S T R I B U I Ç Ã O 

8010080-33.2014.8.11.0059 23/09/2014 1000011-30.2018.8.11.0024 

06/08/2017 Desta forma, entendo que se operou o instituto da 

Litispendência, devendo prevalecer em curso somente o primeiro 

processo que fora protocolado 03 anos antes. Pelo mesmo advogado e 

pela mesma parte, com os mesmos pedidos e até mesmo com a mesma 

inicial. Insta pontuar, que é inconcebível que a parte distribua 02 (dois) 

processos para discutir a mesma lide, gerando tumulto ao judiciário, esse 

artificio visa tornar vantajoso o possível recebimento de 02 indenizações, 

todavia afronta os princípios norteadores do juizado e da justiça. A 

extinção do processo é medida imperiosa no presente caso. Bem como a 

condenação da parte em custas e litigância de má-fé, pois buscou ludibriar 

o juízo buscando a condenação da ré pelos mesmos fundamentos 

aduzidos em outra ação que estava pendente de julgamento, inegável que 

o autor deve ser sancionado por esta prática maléfica e desleal. Ante ao 

exposto, JULGO EXTINTO do processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil. 

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

Litigância de má-fé que fixo em 5% do valor da causa. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos 

para cálculo das custas e da condenação em má-fé. Após arquiva-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000066-07.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS REPRESENTACOES COMERCIAIS 

(REQUERENTE)

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000066-07.2017.8.11.0059. REQUERENTE: FRANCISCO OLIVEIRA DOS 

SANTOS REPRESENTACOES COMERCIAIS, FRANCISCO OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., ICATU 

SEGUROS S/A Inicialmente, indefiro o pedido de justiça gratuita, pois o 

autor é empresário e possui capital social de R$ 90.000,00, além de não 

trazer nenhum documento que comprove sua hipossuficiência. Pois bem. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório.Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. I – Preliminar de ilegitimidade passiva da ré 

Cooperativa Sicredi. Consoante se verifica da apólice ID 10878910 e 

seguintes, verifica-se que o Banco Cooperativa Sicredi é apenas 

estipulante do contrato de Seguro, não seguradora. Com isso, carece de 

legitimidade para responder à demanda. RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. AUTOR QUE 

FIRMOU CONTRATO DE SEGURO TENDO COMO ESTIPULANTE O BANCO 
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SICREDI. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI 

RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DO AUTOR 

COM A COOPERATIVA RÉ POR SER MERA ESTIPULANTE. RECURSO 

PROVIDO.(Recurso Cível Nº 71005946132, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado 

em 31/05/2016). Assim, tem-se que a Cooperativa ré é parte ilegítima no 

presente feito, sendo assim ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA, para 

excluir do polo passivo a ré Sicredi. Continuando os autos apenas em face 

da seguradora. Trata-se de demanda proposta por Francisco Oliveira 

Representações Comerciais em face de Icatu Seguros S/A, em que 

pretende receber importância de R$ 5.000,00 pela morte de seu filho e R$ 

3.300,00 em razão de auxílio funeral, além de danos morais. Fundamento e 

decido. Na espécie vertente, em 12 de janeiro de 2012, Francisco Oliveira 

dos Santos Representações Comerciais celebrou com a ré um contrato de 

seguro de vida empresa em cujo instrumento o autor declarou que o grupo 

de segurado era composto por 3 pessoas. Em 2014, um de seus filhos 

veio a falecer, e o autor postulou a cobertura securitária, o que foi 

negado, porquanto o segurado, representante legal da empresa declarou 

que o grupo segurado era composto por três pessoas, quando na 

verdade era formado por apenas 1 (uma) vida, inferior ao mínimo 

estipulado na cláusula 3.3 no contrato. Em outras palavras, a ré negou a 

cobertura securitária, porque a modalidade de seguro contratado 

destina-se tão somente à cobertura de atividades empresariais que 

contemplem um determinado número de pessoas, no caso 3, conforme 

estipulado. É fato, pois, que no momento da contratação, o segurado 

prestara declaração inverídica, qual seja que a sua atividade empresarial 

era exercida com o auxílio de 3 pessoas, exatamente o número mínimo 

estipulado pela ré para a aceitação. Isso inclusive se depreende da 

declaração do próprio segurado no ID. 10878935, onde prescreve que não 

têm sócios e nem funcionários. Verificou-se, então, que a atividade 

empresaria era exercida por apenas 1 (uma) pessoa. Em suma, a 

afirmação feita pelo segurado no momento da contratação com relação ao 

número de vidas que compunham a empresa revela com meridiana clareza 

que ele tinha exato conhecimento desta condição precípua para a 

aceitação da proposta pela ré. Pois sinalizou que era 1 sócio e 2 

funcionários. Reza o Código de Processo Civil em seu artigo 375 que: "O 

juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela 

observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de 

experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial." No 

caso em testilha, conforme alhures exposto é sintomática a declaração 

feita pelo segurado quando da contratação com o conhecimento de que a 

modalidade de seguro em debate exigia um número mínimo de vidas para a 

aceitação da proposta. Quanto ao tema em discussão, o Código Civil é de 

Extrema clareza ao preconizar que: Art. 765. O segurado e o segurador 

são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais 

estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das 

circunstâncias e declarações a ele concernentes. Art. 766. Se o 

segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou 

omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na 

taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao 

prêmio vencido. Conforme decidido pelo TJSP em caso análogo ao dos 

autos: SEGURO DE PROTEÇÃO EMPRESARIAL Ação indenizatória 

Declarações inexatas, com omissão de circunstância que influiu na 

aceitação da proposta Adesão com a informação de que a empresa 

segurada contava com ao menos quatro funcionários e um diretor 

Microempresa que jamais contou com funcionário algum Proposta de 

adesão em que se embasou a própria petição inicial Demanda desacolhida 

Inteligência dos arts. 765 e 766 do Código Civil Recurso improvido 

(Apelação Cível nº 1114163-74.2017.8.26.0100). Nessa quadra jurídica, a 

declaração inexata e a omissão de circunstância relevante para a 

aceitação da proposta acarretam a perda do direito à garantia contrata. Em 

face do exposto, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum e na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil julgo 

improcedente a demanda. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). Caso seja interposto recurso, verifique-se o recolhimento 

das custas. No caso de interposição de Embargos de declaração 

manifestamente protelatórios, será aplicada multa ao embargante, 

conforme art. 1026, §2 do CPC. Caso seja interposto recurso, verifique-se 

o recolhimento das custas, ante ao indeferimento da justiça gratuita. 

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. MATHEUS ROOS JUIZ LEIGO Vistos, 

etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-45.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA RODRIGUES ALVARES OAB - MS0012117A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000057-45.2017.8.11.0059. REQUERENTE: RONEY DA SILVA ALVES 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Trata-se de Embargos de declaração em 

face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos 

lançados na inicial. O promovente, ora embargante, afirma que a sentença 

se omitiu quanto à soma das restituições. Imperioso consignar que no Id. 

9843884, consta debitado do cartão de crédito do autor faturas do Plano 

OI, referente ao mês 5/2017 e 6/2017, sendo as quantias de R$ 34,46 para 

cada mês. Que em dobro resultará a quantia de R$137,84. Que devem ser 

corrigidos de juros a partir da citação e correção monetária a partir da 

sentença. Diante do Exposto, nos termos da fundamentação, opino pelo 

conhecimento dos presentes embargos e PARCIAL ACOLHIMENTO para, 

estipular o quantum a ser restituído em dobro, conforme supra descrito. O 

restante se mantém inalterado. Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-47.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANCELMO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010027-47.2017.8.11.0059. REQUERENTE: ANCELMO RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Inicialmente, reconheço a 

conexão, determinando a reunião do feito conexo nº 

8010028-32.2017.8.11.0059, para julgamento em conjunto. Por isso, julgo 

concomitantemente os processos de n° 8010027-32.2017 e 

8010028-32.2017, feitos conexos. Dispenso o relatório, conforme 

previsão do artigo 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. Primeiramente, 

deixo registrado, de antemão, que se afigura absolutamente 

desnecessária a realização de perícia técnica e/ou a produção de prova 

testemunhal na situação hipotética ‘sub judice’, porque não se revela 

imprescindível para o regular deslinde do litígio, visto que a celeuma 

estabelecida no processo envolve, em caráter de exclusividade e de 

forma cumulativa, o exame de questões de fato (que restaram 

incontroversas) e de direito. Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao 

julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando 

normativo preconizado no art. 355, I do Código de Processo Civil. Quanto 

ao mérito, está incontroverso que o autor teve seu nome negativado pelas 

requeridas em cadastro de inadimplentes por supostos débitos que 

possivelmente decorrente de contrato celebrado entre autor e as rés. Com 
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efeito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Da análise dos 

autos, tenho que assiste razão a parte autora. Pois a ré não se 

desincumbiu do seu ônus de mostrar relação contratual com a requerente. 

Até porque é evidente que a ré, foi vítima de fraude. Contudo, isso decore 

do risco da atividade empresarial. Com efeito, trata-se de relação de 

consumo, portanto, são aplicáveis as regras contidas no Código de 

Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o fornecimento de produtos ou 

serviços, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, independente 

de culpa e com base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o 

defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 14, in verbis: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes, ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam.” No caso em apreço, sabe-se que, ao 

exercer sua atividade empresarial, é dever do requerido cercar-se de 

cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes, exigindo o 

mínimo de garantias da regularidade do contrato, tais como, documentos 

do consumidor, contrato assinado, dentre outros. Não atuando dessa 

forma, a empresa ré assumem os riscos de sua atividade empresarial, 

inclusive de se submeter à fraude praticada por terceiros, devendo 

suportar os ônus de tal conduta. Por todo esse quadro fático, entendo 

presentes os requisitos atinentes à responsabilidade civil, consistentes no 

ato ilícito, nexo causal e dano. A ilicitude está comprovada na conduta da 

parte reclamada em proceder a negativação de débito por uma dívida que 

não se comprovou a sua origem. O nexo de causalidade revela-se na 

relação lógica de causa e efeito, consistente no ato ilícito da parte 

reclamada com a cobrança indevida e negativação do seu nome, que 

ocasionou prejuízo moral e financeiro à parte reclamante. Em terceiro, que 

entre a ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, sendo 

esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado 

pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. Essa ligação 

entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, 

pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade 

daquele que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando dano 

a outrem e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador 

do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de 

indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do 

Código Civil, confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A Constituição 

Federal também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos 

termos do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". No 

presente caso, o fundamento fático narrado é hábil a desencadear a 

consequência jurídica pretendida, uma vez que a conduta desidiosa do 

requerido causou transtornos e angústias que extrapolam os meros 

aborrecimentos do cotidiano, porquanto da negativação de valor indevido. 

Ou seja, deu a requerente ensejo à compensação pelos danos morais 

sofridos pelo requerido, cuja natureza é in reipsa, isto é, decorre do 

próprio evento ofensivo, não sendo necessária a apresentação de provas 

que demonstrem a ofensa moral da pessoa. Conforme Súmula 22 da 

Turma recursa de MT: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in reipsa", salvo se houver negativação preexistente." No que 

diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre salientar que a reparação 

do dano moral tem função diversa daquela referente aos dos danos 

patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios iguais para sua 

quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, na moderna 

doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, 

dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

4.000,00 proporciona uma adequada compensação pe la 

dor/constrangimento sofrido. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, 

inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais na 

quantia de R$ 4.000,00 (mil reais) devidamente corrigidos pelo índice do 

INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso - Súmula 54 do 

STJ; Bem como para DECLARAR inexistentes os débitos discutidos nas 

iniciais. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. MATHEUS ROOS JUIZ 

LEIGO Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-31.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELLI PEREIRA DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010041-31.2017.8.11.0059. REQUERENTE: ROZELLI PEREIRA DA SILVA 

BARBOSA REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA 

ROZELLI PEREIRA DA SILVA BARBOSA move a presente ação 

declaratória e indenizatória contra CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A., 

alegando que se cientificou da inclusão de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito pela parte ré no valor de R$ 164,12 e R$ 65,62, em 

virtude de débitos que lhe foram atribuídos, referente ao contrato nº 

0020153888197480 e 0020142812516003. Afirma que a ré negou fé à 

recusa de existência de relação entre as partes e inscreveu a divida 

inexistente do autor em cadastro público de inadimplentes. Sustenta que 

tentou resolver a situação de forma administrativa, mas não obteve 

sucesso. Pretende desta forma, que seja declarado inexigível o débito, 

determinando que a requerida efetive o cancelamento do apontamento, 

bem como que seja condenada ao pagamento de indenização por danos 

morais. Juntou documentos. A requerida foi devidamente citada, 

designada audiência de conciliação que restou infrutífera, apresentou 

contestação, em preliminar alegou a incompetência do juizado Especial 

Cível. Quanto ao mérito, alegou que o débito tem origem do contrato 

20088818, que as cobranças são devidas e que a autora é titular deste 

contrato. É o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, deixo 

registrado, de antemão, que se afigura absolutamente desnecessária a 

realização de perícia técnica e/ou a produção de prova testemunhal na 

situação hipotética ‘sub judice’, porque não se revela imprescindível para o 

regular deslinde do litígio, visto que a celeuma estabelecida no processo 

envolve, em caráter de exclusividade e de forma cumulativa, o exame de 

questões de fato (que restaram incontroversas) e de direito. Logo, à luz 

de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma 

do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, I do 

Código de Processo Civil. Segundo, não merece acolhida a alegação de 

incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. Portando rejeito a 

preliminar suscitada. Quanto ao mérito, está incontroverso que o autor 

teve seu nome negativado pela requerida em cadastro de inadimplentes 

por suposto débito decorrente de contrato celebrado entre autor e natura. 

Com efeito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a 
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existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Da análise dos 

autos, tenho que assiste razão a parte autora. Pois a ré não se 

desincumbiu do seu ônus de mostrar relação contratual com a requerente. 

Com efeito, trata-se de relação de consumo, portanto, são aplicáveis as 

regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o 

fornecimento de produtos ou serviços, prevê a responsabilidade objetiva 

do fornecedor, independente de culpa e com base no nexo causal entre o 

dano ao consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 

14, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes, ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam.” No caso em apreço, sabe-se que, ao exercer sua atividade 

empresarial, é dever do requerido cercar-se de cuidados no ato da 

contratação do negócio por seus clientes, exigindo o mínimo de garantias 

da regularidade do contrato, tais como, documentos do consumidor, 

contrato assinado, dentre outros. Não atuando dessa forma, a empresa ré 

assume os riscos de sua atividade empresarial, inclusive de se submeter 

à fraude praticada por terceiros, devendo suportar os ônus de tal 

conduta. Por todo esse quadro fático, entendo presentes os requisitos 

atinentes à responsabilidade civil, consistentes no ato ilícito, nexo causal e 

dano. A ilicitude está comprovada na conduta da parte reclamada em 

proceder a negativação de débito por uma dívida que não se comprovou a 

sua origem. O nexo de causalidade revela-se na relação lógica de causa e 

efeito, consistente no ato ilícito da parte reclamada com a cobrança 

indevida, que ocasionou prejuízo moral e financeiro à parte reclamante. Em 

terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente um 

liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano 

experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. 

Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se 

pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a 

responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação". No presente caso, o fundamento fático narrado é hábil a 

desencadear a consequência jurídica pretendida, uma vez que a conduta 

desidiosa do requerido causou transtornos e angústias que extrapolam os 

meros aborrecimentos do cotidiano, porquanto da negativação de valor 

indevido. Ou seja, deu a requerente ensejo à compensação pelos danos 

morais sofridos pelo requerido, cuja natureza é in reipsa, isto é, decorre 

do próprio evento ofensivo, não sendo necessária a apresentação de 

provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. Conforme Súmula 22 

da Turma recursa de MT: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in reipsa", salvo se houver negativação preexistente." No que 

diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre salientar que a reparação 

do dano moral tem função diversa daquela referente aos dos danos 

patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios iguais para sua 

quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, na moderna 

doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, 

dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

3.000,00, proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, até porque os valores negativado são 

baixos, bem como pela demora do juízo em julgar a causa o que 

proporcionará um incremento de aproximadamente 70% de juros. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, opino por JULGAR 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 

(mil reais), devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta 

data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da data do evento danoso - Súmula 54 do STJ; Bem como para 

DECLARAR inexistente os débitos discutidos na inicial. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com 

as cautelas e baixas de estilo. P.R.I.C

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-33.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI JERONIMO DE JESUS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO OAB - GO27626 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N M C DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000741-33.2018.8.11.0059. REQUERENTE: DORACI JERONIMO DE JESUS 

BRITO REQUERIDO: N M C DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA - EPP 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Primeiramente, deixo registrado, de antemão, que se afigura 

absolutamente desnecessária a realização de perícia técnica e/ou a 

produção de prova testemunhal na situação hipotética ‘sub judice’, porque 

não se revela imprescindível para o regular deslinde do litígio, visto que a 

celeuma estabelecida no processo envolve, em caráter de exclusividade e 

de forma cumulativa, o exame de questões de fato (que restaram 

incontroversas) e de direito. Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao 

julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando 

normativo preconizado no art. 335, inciso I do Código de Processo Civil. 

Fundamento e decido. Sustenta a autora que foi negativada pela ré no 

valor de R$2.020,98 por compras que não efetuou. A requerida informa 

que os valores são devidos e que foram autorizados pela autora, para que 

seu marido comprasse. Juntou documentos. Quanto ao mérito, está 

incontroverso que o autor teve seu nome negativado pela requerida em 

cadastro de inadimplentes por suposto débito decorrente de contrato 

celebrado entre autor e natura. Com efeito, incumbe ao fornecedor de 

produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil. Da análise dos autos, tenho que assiste razão a 

parte autora. Pois a ré não se desincumbiu do seu ônus de mostrar 

relação contratual com a requerente neste débito em questão. Na ficha 

cadastral constante no ID. 16454042, consta nome diverso de Jair ou 

“Sampaio” como sendo cônjuge da autora, bem como não há expressa 

autorização para compras de terceiro em nome da requerente. Como aduz 

a ré. Outrossim, a assinatura que consta no recibo fiscal também não se 

assemelha a nenhuma daquelas constante na ficha cadastral. As notas 

promissórias não têm validade jurídica alguma, pois não cumpre os 

requisitos legais, ou seja, falta da assinatura do emissor. De outra banda, 

também não consta nenhum documento pessoal da pessoa que comprou 

em nome da autora, não consta CPF, RG e nem mesmo nome completo. 

Desta feita, conclui-se que não havia autorização de compra por parte da 

autora. No caso em apreço, sabe-se que, ao exercer sua atividade 

empresarial, é dever do requerido cercar-se de cuidados no ato da 

contratação do negócio por seus clientes, exigindo o mínimo de garantias 

da regularidade do contrato, tais como, documentos do consumidor, 

contrato assinado, dentre outros. Não atuando dessa forma, a empresa ré 

assume os riscos de sua atividade empresarial, inclusive de se submeter 
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à fraude praticada por terceiros, devendo suportar os ônus de tal 

conduta. Com efeito, trata-se de relação de consumo, portanto, são 

aplicáveis as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, que, 

ao disciplinar o fornecimento de produtos ou serviços, prevê a 

responsabilidade objetiva do fornecedor, independente de culpa e com 

base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o defeito do serviço 

prestado, nos termos do artigo 14, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes, ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam.” Por todo esse quadro fático, entendo 

presentes os requisitos atinentes à responsabilidade civil, consistentes no 

ato ilícito, nexo causal e dano. A ilicitude está comprovada na conduta da 

parte reclamada em proceder a negativação de débito por uma dívida que 

não se comprovou a sua origem. O nexo de causalidade revela-se na 

relação lógica de causa e efeito, consistente no ato ilícito da parte 

reclamada com a cobrança indevida, que ocasionou prejuízo moral e 

financeiro à parte reclamante. Em terceiro, que entre a ação e o resultado 

danoso deve estar presente um liame, sendo esse o fato gerador da 

responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela vítima deve ser 

consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre ação e dano é o 

nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o Código Civil 

estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele que agiu com 

imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem e cometendo, 

por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano obrigado a 

repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o prejuízo 

proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação". No presente caso, o 

fundamento fático narrado é hábil a desencadear a consequência jurídica 

pretendida, uma vez que a conduta desidiosa do requerido causou 

transtornos e angústias que extrapolam os meros aborrecimentos do 

cotidiano, porquanto da negativação de valor indevido. Ou seja, deu a 

requerente ensejo à compensação pelos danos morais sofridos pelo 

requerido, cuja natureza é in reipsa, isto é, decorre do próprio evento 

ofensivo, não sendo necessária a apresentação de provas que 

demonstrem a ofensa moral da pessoa. Conforme Súmula 22 da Turma 

recursa de MT: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in 

reipsa", salvo se houver negativação preexistente." No que diz respeito ao 

quantum indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral 

tem função diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não 

podendo ser aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é 

válido ressaltar que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com 

tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 3.500,00, proporciona uma 

adequada compensação pela dor/constrangimento sofrido, até porque os 

valores negativado são baixos, bem como pela demora do juízo em julgar a 

causa o que proporcionará um incremento de aproximadamente 23% de 

juros, alem de correção monetária. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

487, inciso I, do NCPC, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais na quantia de R$ 3.500,00 (mil reais), devidamente 

corrigidos pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do 

STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do 

evento danoso - Súmula 54 do STJ; Bem como para DECLARAR 

inexistente os débitos discutidos na inicial. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. P.R.I.C

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000096-08.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FERNANDES VASQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

VIVIAN GONCALVES PEREZ OAB - MS16252 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000096-08.2018.8.11.0059. REQUERENTE: HELIO FERNANDES VASQUES 

REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Inicialmente, INDEFIRO a 

justiça gratuita a parte autora, conforme se observa, o mesmo tem conta 

bancária desde o ano de 2014, já emitiu 122 cártulas, tem limite de 

CHEQUE ESPECIAL, e ainda discute a devolução de um cheque no valor de 

R$ 3.100,00. A situação de Miserabilidade deve ser demonstrada. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Procedo 

ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando 

normativo preconizado no art. 335, inciso I do Código de Processo Civil. 

Fundamento e decido. Sustenta a autora que a parte ré devolveu um 

cheque no valor de R$ 3.100,00 por divergência de assinatura, porém, 

sempre assinou da mesma forma e nunca teve problemas. A requerida 

informa que foi o banco do Brasil quem devolveu o cheque pelo motivo 22, 

demonstrou pelo carimbo nas “costas” do cheque, alegou preliminar de 

ilegitimidade. Da Ilegitimidade passiva e necessidade de prova perícial. Não 

há que se falar em ilegitimidade passiva do Reclamado, notadamente 

quando se alega erro na prestação de serviço de compensação de 

cheque, oriundo, justamente, de agência bancária pertencente ao mesmo. 

Logo, como se trata de defeito atribuído à instituição financeira e não ao 

emissor da cártula, não há como se excluir o reclamado do pólo passivo, 

notadamente quando se trata de relação de consumo. Desta forma, 

REJEITO A PRELIMINAR, ante a legitimidade passiva. Bem como, REJEITO A 

PRELIMINAR de necessidade de perícia técnica, pois o caso dos autos não 

requer maiores esclarecimentos técnicos, aliás, a ré poderia ter trazido 

aos autos a folha de assinatura da parte autora. Quanto ao mérito, está 

incontroverso que o autor teve seu cheque devolvido por divergência de 

assinatura. Por nenhum motivo plausível, eis que sua assinatura se 

encontrava de acordo com seus documentos. Com efeito, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, tenho que 

assiste razão em parte a autora. Assim, bem como se vê foi apenas um 

cheque do autor que retornou pelo motivo de divergência de assinatura. 

Ocorre que sem razão em sua postulação, aliás sui generis, eis que a 

entidade bancária está sendo acionada por ter agido nos estritos termos 

da legislação pertinente, neste caso,a Resolução nº 1.682/90, e no intuito 

de prevenir fraude e prejuízo em desfavor do correntista. Inegável, pois, 

que agiu conforme orientação do Banco Central do Brasil, que, em caso de 

dúvida, determina que se devolva a cártula, e, como salientado na decisão 

trazida à colação na contestação, não há que se falar em falha na 

prestação do serviço, não se podendo exigir do banco conduta diversa, 

sob pena de responsabilização por pagamento indevido em caso de 

fraude. Saliente-se, ademais, que, a princípio, a devolução na forma 

adotada, alínea 22, deixa claro que a irregularidade decorre da divergência 

na assinatura, confirma existência de fundos, por isso, para solução da 

pendência bastaria que o portador da cártula fizesse a troca dela por 

outra ou que houvesse o pagamento em pecúnia como ocorreu, 

salientando-se ademais, que incidente como o aqui trazido à colação, 
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ínfimo dentre mais de cento e vinte cheques emitidos pelo requerente, 

jamais isso implicaria em incompreensão de seus credores, que jamais 

colocariam em dúvida sua idoneidade tendo em vista o vasto antecedente 

favorável, Inegável, por tudo isso, que jamais existiu prejuízo em 

decorrência da atuação bancária, em estrita legalidade como aduz, e, se 

ainda assim, não estivesse satisfeito com sua atuação, logicamente em 

seu benefício, que buscasse outro concorrente para substituir na 

administração de sua finança corrente, eis que o mercado é pródigo em 

concorrência bancária, cada qual ávido por aquisição de nova clientela 

com oferecimento de várias benesses. O Requerente assim não fez é 

porque, no íntimo, continua a manter sua confiança na prestação de 

serviço ora posta em cheque, e, até por isso, causa espécie que, mantida 

a confiança, o que é primordial no serviço prestado, venha pleitear 

ressarcimento, fato que não se coaduna e se contrapõe ao princípio da 

boa fé que permeia as relações contratuais. Neste caso não há que se 

falar em dano moral, notadamente se observa que o autor resgatou o 

cheque, pagou a quantia em espécie ao credor, não chegou a ser 

negativado e nem mesmo teve informações que seu crédito foi abaldado. 

Quanto ao pagamento de juros, correção monetária e multa, isto se deu em 

razão de o autor demorar um mês para pagar em espécie a quantia do 

cheque, conforme se observa do recibo, quando na verdade poderia ter 

feito uma transferência bancária via TED no dia que tomou conhecimento 

da recusa do cheque, bem como poderia ter levado o dinheiro ou 

substituído o cheque também mesmo dia e não o fez. Em face do exposto, 

ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum e na forma do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO IMPROCEDENTE a 

demanda. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Caso seja interposto recurso, verifique-se o recolhimento das custas. No 

caso de interposição de Embargos de declaração manifestamente 

protelatórios, será aplicada multa ao embargante, conforme art. 1026, §2 

do CPC. Caso seja interposto recurso, verifique-se o recolhimento das 

custas, ante ao indeferimento da justiça gratuita. Certificado o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. MATHEUS ROOS JUIZ LEIGO Vistos, etc. Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da 

Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I.
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1002000-29.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ROMULO MOTA CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Dispenso o relatório com base no artigo 

38 da lei 9.099/95. Primeiramente, deixo registrado, de antemão, que se 

afigura absolutamente desnecessária a realização produção de prova 

testemunhal. Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao julgamento 

antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando normativo 

preconizado no art. 355, I do Código de Processo Civil. PRELIMINARES Não 

há necessidade de se esgotar as instâncias administrativas para ver a 

sua pretensão satisfeita porquanto o legislador constituinte consagrou o 

princípio da universalidade da jurisdição, ou seja, afirmou que nenhuma 

lesão ou ameaça a direito poderia ficar excluída da apreciação do 

judiciário. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. De outra banda, 

também não vislumbro inépcia da petição inicial, estando, aliás, a 

postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. 

Portando rejeito a preliminar suscitada. MÉRITO Quanto ao mérito, está 

incontroverso que o autor teve seu nome negativado pela requerida em 

cadastro de inadimplentes por suposto débito decorrente de contrato 

celebrado entre autor e natura. Com efeito, incumbe ao fornecedor de 

produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil. Da análise dos autos, tenho que assiste razão a 

parte autora. Pois a ré não se desincumbiu do seu ônus de mostrar 

relação contratual com a requerente. Com efeito, trata-se de relação de 

consumo, portanto, são aplicáveis as regras contidas no Código de 

Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o fornecimento de produtos ou 

serviços, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, independente 

de culpa e com base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o 

defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 14, in verbis: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes, ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam.” No caso em apreço, sabe-se que, ao 

exercer sua atividade empresarial, é dever do requerido cercar-se de 

cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes, exigindo o 

mínimo de garantias da regularidade do contrato, tais como, documentos 

do consumidor, contrato assinado, dentre outros. Não atuando dessa 

forma, a empresa ré assume os riscos de sua atividade empresarial, 

inclusive de se submeter à fraude praticada por terceiros, devendo 

suportar os ônus de tal conduta. Por todo esse quadro fático, entendo 

presentes os requisitos atinentes à responsabilidade civil, consistentes no 

ato ilícito, nexo causal e dano. A ilicitude está comprovada na conduta da 

parte reclamada em proceder a negativação de débito por uma dívida que 

não se comprovou a sua origem. O nexo de causalidade revela-se na 

relação lógica de causa e efeito, consistente no ato ilícito da parte 

reclamada com a cobrança indevida, que ocasionou prejuízo moral e 

financeiro à parte reclamante. Em terceiro, que entre a ação e o resultado 

danoso deve estar presente um liame, sendo esse o fato gerador da 

responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela vítima deve ser 

consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre ação e dano é o 

nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o Código Civil 

estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele que agiu com 

imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem e cometendo, 

por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano obrigado a 

repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o prejuízo 

proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação". No presente caso, o 

fundamento fático narrado é hábil a desencadear a consequência jurídica 

pretendida, uma vez que a conduta desidiosa do requerido causou 

transtornos e angústias que extrapolam os meros aborrecimentos do 

cotidiano, porquanto da negativação de valor indevido. Ou seja, deu a 

requerente ensejo à compensação pelos danos morais sofridos pelo 

requerido, cuja natureza é in reipsa, isto é, decorre do próprio evento 

ofensivo, não sendo necessária a apresentação de provas que 

demonstrem a ofensa moral da pessoa. Conforme Súmula 22 da Turma 

recursa de MT: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in 

reipsa", salvo se houver negativação preexistente." No que diz respeito ao 

quantum indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral 

tem função diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não 

podendo ser aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é 

válido ressaltar que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com 

tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 
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montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 1.000,00, proporciona uma 

adequada compensação pela dor/constrangimento sofrido. Quanto ao 

montante fixado, levei em consideração as peculiaridades desta demanda, 

que merece especial atenção. O autor alega que foi realizar uma compra 

em uma “loja” e que lhe foi negado o crediário, pois seu nome constava 

como negativado, nisso ficou “extremamente constrangido”. Observando o 

extrato de negativação, o mesmo aponta o mesmo aponta somente duas 

consultas de uma Usina de combustível do estado de São Paulo/SP. 

Sendo, portanto, inverídicas as alegações de recusa de crediário no 

comércio. Imperioso ainda ressalta que a patrona do requerente tem 

INÚMERAS ações de negativações indevidas, inclusive com petições 

idênticas a esta, espalhadas por TODO o estado. Sendo assim, o poder 

judiciário não pode chancelar a atividade da famigerada “indústria do dano 

moral”, que tem empregado ações em massa uma idêntica a outra, no 

único intuito de obter lucro fácil. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

487, inciso I, do NCPC, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), devidamente 

corrigidos pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do 

STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do 

evento danoso - Súmula 54 do STJ; Bem como para DECLARAR 

inexistente o débito discutido na inicial. Sem custas e honorários (artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Oficie-se o Tribunal de Ética da OAB/MT, para 

que tome conhecimento de possível captação em massa. Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. MATHEUS ROOS JUIZ 

LEIGO Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000379-94.2019.8.11.0059. REQUERENTE: RAI SABINO REIS BRITO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Primeiramente, INDEFIRO o pedido de 

justiça gratuita, pois não há presunção absoluta do estado de 

miserabilidade. Dispenso o relatório conforme o disposto no artigo 38 da lei 

9.099/95. Deixo registrado, de antemão, que se afigura absolutamente 

desnecessária a realização de perícia técnica e/ou a produção de prova 

testemunhal na situação hipotética ‘sub judice’, porque não se revela 

imprescindível para o regular deslinde do litígio, visto que a celeuma 

estabelecida no processo envolve, em caráter de exclusividade e de 

forma cumulativa, o exame de questões de fato (que restaram 

incontroversas) e de direito. Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao 

julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando 

normativo preconizado no art. 355, I do Código de Processo Civil. 

PRELIMINARES Não há necessidade de se esgotar as instâncias 

administrativas para ver a sua pretensão satisfeita porquanto o legislador 

constituinte consagrou o princípio da universalidade da jurisdição, ou seja, 

afirmou que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderia ficar excluída da 

apreciação do judiciário. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. 

De outra banda, também não vislumbro inépcia da petição inicial, estando, 

aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde da 

causa. Portando rejeito a preliminar suscitada. MÉRITO Desse modo, sem 

preliminares a serem superadas e, tendo em vista que os pressupostos 

processuais (juízo de admissibilidade da ação) estão em ordem, passo a 

análise da questão meritória. Quanto ao mérito, está incontroverso que o 

autor teve seu nome negativado pela requerida em cadastro de 

inadimplentes por suposto débito decorrente de contrato celebrado entre 

autor e réu. Com efeito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 

Nesse ponto, a requerida trouxe no ID. 25873542, farta documentação, 

por meio de contrato de confissão de dívida que a autora de fato teve seu 

nome negativado devidamente por falta de pagamento. Observa-se 

inclusive que não pairam dúvidas que foi o autor quem assinou os 

documentos, pois, a assinatura é idêntica a do seus documentos. 

Portanto, o banco réu demonstrou que a autora tinha um débito consigo, o 

qual lhe foi devidamente cedido, deste modo, entendo que há provas do 

vinculo jurídico, até porque pelas provas carreadas nos autos não se trata 

de fraude. Sendo assim, age em exercício regular de um direito, a empresa 

que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção 

ao crédito, se houve ausência do pagamento de obrigação pecuniária 

após a utilização dos serviços contratados. Portanto, ante o vasto 

conjunto probatório acostado aos autos, o débito questionado, é 

plenamente exigível. Ademais, ante a presença do comportamento 

malicioso da parte autora, conforme os artigo 80 e 81 do CPC, opino pela 

condenação do requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé 

no valor de 9% sobre o valor de causa, ante a evidente tentativa de 

enriquecimento ilícito e alteração dos fatos. É necessária a condenação, 

pois este mesmo causídico já foi condenado inúmeras vezes por litigância 

de má-fé, em processos semelhantes a esse, basta uma pequena 

consulta no sistema PJE. De mais a mais, o patrono da requerente já é 

conhecido neste juizado por outras demandas em massa. Sendo assim, o 

poder judiciário não pode chancelar a atividade da famigerada “indústria 

do dano moral”, que tem empregado ações em massa uma idêntica a outra, 

no único intuito de obter lucro fácil. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inaugural para 

declarar inexistente a dívida lançada na inicial; Condenar, Solidariamente a 

parte autora e seu advogado ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé no valor de 9% sobre o valor de causa, ante a evidente tentativa de 

enriquecimento ilícito e alteração dos fatos; Bem como ao pagamento das 

custas processuais; Condenar ainda, ao pagamento de 15% de 

honorários de sucumbência sobre o valor da causa; Indeferido o pedido 

de justiça gratuita. Certificado o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

MATHEUS ROOS JUIZ LEIGO Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000354-47.2020.8.11.0059
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIANATAN FERREIRA JORGE OAB - MT18699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 17 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000377-90.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE DIAS DE CASTRO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 17 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000353-62.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANATAN FERREIRA JORGE OAB - MT18699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 17 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000384-82.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 17 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 61161 Nr: 3875-90.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guaraciaba Braga Alves, ASBR, RBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para que se manifestem 

acerca do retorno dos autos da 2ª Instância , requerendo o que enterder 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias, ficando cientes de que decorrido tal 

prazo os autos serão remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 61591 Nr: 4053-39.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Martins Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A, NB AUTOMOVEIS E 

PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX CRISTIANO GOMES - 

OAB:12871-B, Bruno Timóteo S. Rezende - OAB:PA 19.393, Flávio 

Neves Costa - OAB:12 .406/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT, WALTEIR GOMES REZENDE - 

OAB:8228B/PA

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação no prazo de 15 dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000450-62.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA ARAUJO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000450-62.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): LIBIA ARAUJO DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. LÍBIA ARAUJO DOS SANTOS ingressou com 

a presente ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

idade rural, em face do INSS, ambos qualificados nos autos. A inicial foi 

distribuída em 17/03/2020. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Constata-se que o presente feito diz respeito às 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedido dos autos de n.° 

1000449-77.2020.811.0059, distribuído nesta Comarca. Em ambas as 

ações a autora Líbia Araujo dos Santos pleiteia a concessão de 

aposentadoria rural por idade. Inquestionável, portanto, a ocorrência do 

instituto da litispendência. A listispendência constitui um pressuposto 

processual negativo que busca evitar o desperdício da atividade 

jurisdicional advinda da tramitação concomitante de duas demandas 

idênticas. A ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

idade rural de n.° 1000449-77.2020.811.0059, foi distribuída na mesma 

data, qual seja, 17/03/2020, com pouco mais de uma hora de diferença da 

distribuição da presente ação. Logo se vê que àquela demanda foi 

distribuída antes da presente ação. O Código de Processo Civil consagrou 

a teoria da tríplice identidade para arrolar os elementos da ação ou da 

causa e para identificar consequentemente a existência de litispendência 

(art. 337, §§1º a 4º, do NCPC). Uma ação é idêntica à outra quando possui 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 

Verifica-se litispendência quando reproduz ação anteriormente ajuizada, 

ou seja, há litispendência quando se repete ação que já está em curso. 

Assim, não restam dúvidas de que deve prevalecer o processo que foi 

ajuizado primeiro, o que impõe a extinção do presente feito. Dispositivo 

Com estas considerações e fundamentos, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, 

segunda figura, do CPC. Sem custas e honorários. Certificado o trânsito 

em julgado, procedam-se às baixas de estilo e, após, arquivem-se os 

autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte - MT, 17 

de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49405 Nr: 5097-64.2013.811.0059
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Adriano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a 

exordial acusatória, para condenar JOÃO ADRIANO DA SILVA nas 

sanções artigo 129, caput, artigo 140, parágrafo 3º e artigo 147, na forma 

do artigo 69, todos do Código Penal, com implicações da Lei nº 

11.340/06.Com fundamento no princípio da individualização das penas e 

no artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da reprimenda.1-DA 

LESÃO CORPORAL:Na primeira fase, a culpabilidade revela-se anormal à 

espécie, visto que o acusado agiu com dolo que ultrapassou os limites da 

norma penal. Nesse contexto, o réu causou intenso sofrimento na vítima, à 

medida que a agredia, aterrorizando-a com palavras e ações. Assim, 

merece ter aumentada sua pena em 1/8. Sobre os antecedentes, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há 

valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal 

transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a 

reincidência e, considerando que o réu não ostenta nenhuma condenação 

pretérita, deixo de valorar negativamente seus antecedentes. A conduta 

social do réu é claramente reprovável, eis que, ele era uma pessoa 

agressiva dentro do seu lar, trazia muitos danos para as pessoas que 

circulavam no seu convívio, merecendo, por isso, ter majorada a pena em 

1/8. Quanto à personalidade, sem elementos nos autos para valorá-la(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 67223 Nr: 2125-19.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thalis Bonfim Ribeiro Silva, Thaiza Laila do 

Nascimento Rosa, Erinaldo Silva Melo, Danila Carla Lopes, Deibson Novais 

Vasconcelos Vilgo "pone", Wanderleia Aguiar Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denya Juliene Tavares 

Moreira - OAB:MT 21.458-A, DIEGO PETERSEM LUZ RIBEIRO - 

OAB:12781, LARISSA ALVES MOREIRA - OAB:20655/O, Maria Arlene 

Pessoa Costa - OAB:15201 - MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO 

JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 INTIMO o Dr. RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - OAB/MT 

22141-B, para que compareça à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, 

para ser intimado pessoalmente da decisão de ref. 119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 107740 Nr: 6917-45.2018.811.0059

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que é de competência do Órgão Ministerial diligenciar à 

procura dos possíveis endereços das Parte, dispondo nesse sentido, dos 

meios necessários para tal, indefiro o requerimento do Ministério Público 

de Ref. 32, no que diz respeito à determinação de intimação das partes 

por edital.

Diante do assunto Decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça, vem 

firmando o entendimento que uma vez a intimação por edital [ “afixado no 

átrio do Fórum”] deferida a respeito de Medida Protetiva ela se tornará 

infrutífera, de modo que não há como concluir pelo descumprimento (STJ, 

HC nº 543.202/MT, Relator : Min. Leopoldo de Arruda Raposo – 

05.11.2019)

Posição como mencionada, adotada também pelo Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso, em decisão tomada nesta comarca, pois não se mostra 

pertinente aplicar uma medida protetiva se o suposto agressor 

aparentemente ao teve ciência das medidas protetivas impostas (TJ, 

Primeira Câmara Criminal, HC 1002414-73.2020.8.11.0000, Relator Marco 

Machado)

No mais, Solicito que o Ministério Público informe possíveis endereços das 

partes, ou que manifeste o que entender de Direito, SOB PENA DA MAIS 

COMPLETA INEFICÁCIA DA MEDIDA..

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 125056 Nr: 539-05.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Landione Sousa da Cruz, Milena Guimarães da 

Silva, Wenes Mendes Neres, Wenderson Pereira da Silva, vulgo "Negão", 

Weslei Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Delgado da Silva Júnior 

- OAB:26684/O, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WENES MENDES NERES, Cpf: 

01310808147, Rg: 1.720.983-8, Filiação: Berenice Mendes Neres e 

Raimundo Rodrigues Neres, data de nascimento: 04/05/1985, brasileiro(a), 

natural de Santa Terezinha-MT, solteiro(a), braçal. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Diante do exposto, denuncio WENES MENDES NERES 

como incurso no art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/06, requerendo o 

recebimento e autuação da denúncia, procedendo-se à citação para que, 

querendo, apresentem resposta à acusação, seguindo-se à oitiva das 

testemunhas abaixo arroladas e o interrogatório, para, ao final, serem 

condenados nos termos em que denunciados.

Despacho: Vistos.Após o recebimento da denúncia, o Acusado WENES 

MENDES NERES não foi localizado para citação, conforme as certidões de 

Ref. 13, estando em local incerto e não sabido.Dessa forma, entendo ser 

necessária a aplicação do disposto no art. 361 do CPP; assim, CITE-SE o 

Acusado, POR EDITAL, pelo prazo de 15 (quinze) dias.Oficie-se ao 

Superintendente do Sistema Prisional Estadual para que informe se o 

Acusado encontra-se em cumprimento de pena/detido (Súm. 351 STF), 

indicando, em caso positivo, a Unidade Prisional correspondente, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Haja vista o informado pelos Acusados LANDIONE 

SOUSA DA CRUZ E WENDERSON PEREIRA DA SILVA informaram que não 

possui condições para contratar Advogado, e tendo em vista que o 

advogado constituído no processo foi intimado e permaneceu inerte, bem 

como a inexistência de Defensor Público atuando nesta Comarca, nomeio 

o D. Advogado Adão Delgado da Silva Junior, OAB/MT 26684/O, para 

patrocinar a defesa do Acusado.Registrando que, os honorários serão 

arbitrados ao final do processo.No mais, no que tange ao Acusado Weslei 

Pereira da Silva, expeça mandado de citação no endereço fornecido pelo 

Ministério Público Ref.32.Intime-se.Ciência ao Ministério Público.Às 

providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Uslei Alves de Lima, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 16 de março de 2020

Jonathas Costa Guimaraes Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 125056 Nr: 539-05.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Landione Sousa da Cruz, Milena Guimarães da 

Silva, Wenes Mendes Neres, Wenderson Pereira da Silva, vulgo "Negão", 

Weslei Pereira da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Delgado da Silva Júnior 

- OAB:26684/O, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 INTIMO o Dr. Advogado Adão Delgado da Silva Junior, OAB/MT 26684/O, 

para que compareça à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser 

intimado pessoalmente da nomeação dativa, para atuar na defesa dos 

réus LANDIONE SOUSA DA CRUZ E WENDERSON PEREIRA DA SILVA, 

devido à ausência de Defensor Público atuando nesta Comarca, conforme 

decisão de ref. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 124616 Nr: 240-28.2020.811.0059

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziella Salina Ferrari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 126416

Vistos.

Trata-se de procedimento de investigação preliminar instaurado após 

encaminhamento de oficio pelo Ministério Público à Autoridade Policial de 

Confresa, em face da Prefeitura Municipal de Confresa/MT.

Com vistas dos autos, o D. Representante Ministério Público Estadual 

manifestou-se pelo arquivamento do feito, haja vista que não restou 

evidente a prática de conduta criminosa por parte do Município.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

O feito há de ser arquivado, como bem delineado na manifestação 

Ministerial, ex vi:

 “(...) em que pese a existência de atraso nos repasses ao banco pelo 

Município de Confresa, o valor foi posteriormente quitado e não ficou 

evidenciada a ocorrência de dolo ou má-fé por parte da administração 

municipal. Explicação fornecida pelo Município no sentido de que houve 

informações divergentes encaminhadas pelo banco é plausível, uma vez 

que, de fato, dois servidores estavam afastados sem remuneração, de 

modo que o pagamento do empréstimo deles pelo Município era 

descabido”.

 I. Isto posto, acolho como razão de decidir a fala ministerial e, nos termos 

do artigo 18 do Código de Processo Penal, DETERMINO O ARQUIVAMENTO 

dos autos, tendo em vista que não restou evidenciada a conduta 

criminosa.

II. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

III. Certifique-se o trânsito em julgado, após, ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias.

IV. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Portaria

A Excelentíssima Doutora Lílian Bartolazzi Laurindo, MM. Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Porto Esperidião, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais de Corregedora Permanente dos 

Serviços Extrajudiciais.

 Considerando o falecimento do Senhor Clarismindo Silva, Juiz de Paz 

desta Cidade e Comarca, ocorrido no dia 02/01/2020;

 Considerando que o Senhor Félix Lustig é o suplente de Juiz de Paz, 

nomeado pelo Ato 1.055/2007/SRH, datado em 31/08/2007;

Considerando, ainda, que as novas disposições sobre a Justiça de Paz 

são regidas pela Lei Complementar nº. 617/2019;

RESOLVO:

 DECLARAR vacância do cargo de Juiz de Paz desta Cidade e Comarca de 

Porto Esperidião, por motivo morte do Titular, o que faço com fulcro no Art. 

67-H, § 1º da Lei Complementar 617/2019.

 NOMEAR para assumir a função de Juiz de Paz "ad hoc" o suplente Felix 

Lustig, o que faço através da observância ao disposto no Art. 67-J, §4º 

da Lei Complementar nº. 617/2019.

 Esta Portaria entra em vigor com efeitos a partir da Assinatura do Termo 

de Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação deste.

Publique-se, Registre-se remetendo cópias à Egrégia Corregedoria Geral 

da Justiça, informando ainda o departamento de Recursos Humanos e 

Departamento de Pagamento Pessoal do Tribunal de Justiça.

 Porto Esperidião, 17 de março de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza Diretora do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000137-81.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RIVELINO RODRIGUES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

ADRIANO GONCALVES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE BISPO DE OLIVEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO CERTIDÃO Por determinação verbal da MMa. Juíza de Direito, 

Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, certifico que a Audiência de 

Inquirição de Testemunhas designada para o dia 25/03/2020, às 14:20 

será CANCELADA, tendo em vista a Portaria Conjunta n. 247 de 16 de 

março de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

em anexo. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de março de 2020 JOSÉ JOÃO 

FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE DO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino Kubistchek, 49, Centro, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000094-81.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANA FLORES TOSSUE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO CERTIDÃO Por determinação verbal da MMa. Juíza de Direito, 

Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, certifico que as Audiências de 

Instrução e Julgamento designadas para o dia 20/03/2020 serão 

CANCELADAS e redesignadas, tendo em vista a Portaria Conjunta n. 247 

de 16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em anexo. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de março de 2020 JOSÉ JOÃO 

FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE DO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino Kubistchek, 49, Centro, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000035-93.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ELZINA DOS SANTOS CARVALHO (TESTEMUNHA)

MARIA VERA LUCIA CARDOSO (TESTEMUNHA)

ELI LUCILA COELHO DE QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

DAN MARUANI OAB - RS96656 (ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO ACCADROLLI NETO OAB - RS71787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO CERTIDÃO Por determinação verbal da MMa. Juíza de Direito, 

Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, certifico que as Audiências de 

Instrução e Julgamento designadas para o dia 20/03/2020 serão 

CANCELADAS e redesignadas, tendo em vista a Portaria Conjunta n. 247 

de 16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em anexo. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de março de 2020 JOSÉ JOÃO 
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FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE DO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino Kubistchek, 49, Centro, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000035-93.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ELZINA DOS SANTOS CARVALHO (TESTEMUNHA)

MARIA VERA LUCIA CARDOSO (TESTEMUNHA)

ELI LUCILA COELHO DE QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

DAN MARUANI OAB - RS96656 (ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO ACCADROLLI NETO OAB - RS71787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO CERTIDÃO Por determinação verbal da MMa. Juíza de Direito, 

Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, certifico que as Audiências de 

Instrução e Julgamento designadas para o dia 20/03/2020 serão 

CANCELADAS e redesignadas, tendo em vista a Portaria Conjunta n. 247 

de 16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em anexo. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de março de 2020 JOSÉ JOÃO 

FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE DO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino Kubistchek, 49, Centro, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000035-93.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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MARIA VERA LUCIA CARDOSO (TESTEMUNHA)

ELI LUCILA COELHO DE QUADROS (REQUERENTE)
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FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE DO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino Kubistchek, 49, Centro, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000035-93.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ELZINA DOS SANTOS CARVALHO (TESTEMUNHA)

MARIA VERA LUCIA CARDOSO (TESTEMUNHA)

ELI LUCILA COELHO DE QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 
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CANCELADAS e redesignadas, tendo em vista a Portaria Conjunta n. 247 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000165-83.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.445,40 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: JONAS HONORATO 

Endereço: Rua Mato Grosso, SN, VILA CARDOSO, PORTO ESPERIDIÃO - 

MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Endereço: CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, 

100, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, PARQUE 

JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 24/06/2019 Hora: 13:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 7 de junho de 2019. 

FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000165-83.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS HONORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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Instrução e Julgamento designadas para o dia 20/03/2020 serão 
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de 16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
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JONAS HONORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO CERTIDÃO Por determinação verbal da MMa. Juíza de Direito, 

Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, certifico que as Audiências de 

Instrução e Julgamento designadas para o dia 20/03/2020 serão 

CANCELADAS e redesignadas, tendo em vista a Portaria Conjunta n. 247 

de 16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em anexo. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de março de 2020 JOSÉ JOÃO 

FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE DO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino Kubistchek, 49, Centro, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 TELEFONE: (65) 32251583

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 26524 Nr: 899-71.2007.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iolita Peres Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:MG/96.136, Julio Cesar Massan Nichols - OAB:MT/11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 899-71.2007.811.0098

Código: 26524

1. Vistos

2. Analisando os autos, verifica-se que o Advogado subscritor do petitório 

de fls. 157 não juntou aos autos instrumento de procuração, razão pela 

qual, determino que seja o causídico intimado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos a respectiva procuração, bem como para 

que se manifeste acerca do petitório de fls. 179/181.

3. Após, voltem-me os autos conclusos para novas deliberações.

4. Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 19 de fevereiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 30433 Nr: 1486-88.2010.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Neto Rosane

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Faustino Dias, Cleuza Azambuja Faustino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Porto 

Esperidião-MT - OAB:, EDELSIO SOUZA LELIS - OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10.999-A

 Processo: 1486-88.2010.811. 0098

Código: 30433

1. Vistos.

2. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca dos pleitos de fls. 129/132 e fls. 133/134.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 21 de fevereiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 61778 Nr: 1377-30.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliseu Emidio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Glória D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EMIDIO DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664

 Processo: 1377-30.2017.811.0098

Código: 61778

1. Vistos

2. Considerando a certidão de fl. 52, bem como, a notificação extrajudicial 

às fls. 53, intime-se a parte autora para constituir novo advogado nos 

autos, tendo em vista a renúncia expressa do causídico anteriormente 

designado, em obediência ao artigo 112 do Código de Processo Civil.

3. Após, voltem-me conclusos para saneamento, designação de audiência 

de instrução (em caso de necessidade) ou sentença.

4. Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 02 de março de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 30618 Nr: 121-62.2011.811.0098

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 Processo: 121-62.2011.811.0098

Código: 30618

1. Vistos.

2. Considerando a cota ministerial de fls. 158-verso, intime-se a parte 

requerida na forma editalícia, devendo a parte autora ser intimada no 

endereço às fls. 159.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 19 de fevereiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 65034 Nr: 1639-43.2018.811.0098

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Aparecida de Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quelli Renata Bassani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Gomes Campos - 

OAB:24861/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184
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 Processo: 1639-43.2018.811.0098

Código: 65034

1. Vistos

2. Certifique-se acerca do trânsito em julgado da sentença de fls. 76.

3. Após, voltem-me os autos conclusos para novas deliberações.

4. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

 Porto Esperidião-MT, 21 de fevereiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65158 Nr: 1700-98.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Impusiono os autos com a finaliodade de intimar as partes para 

manifestação, especificando as provas que pretendem produzir, 

justificando de forma fundamentada a necessidade de realização destas, 

no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 62227 Nr: 14-71.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramilly de Campos Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 PROCESSO/CÓD.(62227) 14-71.2018.811.0098

Vistos.

Na toada da certidão retro, com a primeira notícia de convocação para o 

referido mutirão, esta magistrada determinou que fossem suspensos os 

cumprimentos das audiências no período correspondente, a fim de evitar 

gastos públicos e mão de obra desnecessariamente. Contudo, ante a não 

mais participação no referido mutirão e em não havendo mais tempo hábil 

para o regular cumprimento, motivo pelo qual REDESIGNO a solenidade 

outrora aprazada para a data de 24/04/2020 às 13h00min.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

OFICIE-SE o juízo deprecante sobre esta nova decisão.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 13 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 65939 Nr: 317-51.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando da Silva Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD.(65939) 317-51.2019.811.0098

Vistos.

Na toada da certidão retro, com a primeira notícia de convocação para o 

referido mutirão, esta magistrada determinou que fossem suspensos os 

cumprimentos das audiências no período correspondente, a fim de evitar 

gastos públicos e mão de obra desnecessariamente. Contudo, ante a não 

mais participação no referido mutirão e em não havendo mais tempo hábil 

para o regular cumprimento, motivo pelo qual REDESIGNO a solenidade 

outrora aprazada para a data de 24/04/2020 às 10h30min.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

OFICIE-SE o juízo deprecante sobre esta nova decisão.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 13 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51422 Nr: 931-03.2012.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jorge Luis Carreiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:11.135, Lúcio Júnior Bueno Alves - OAB:15.733/MT, Luiz 

Gonçalves de Seixas Filho - OAB:15699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A, Nelson Paschoalotto - OAB:MT/8.530-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 9.Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela 

parte executada em fls. 119/122, tendo como fundamento a 

inexequibilidade do título, considerando que a parte exequente teve a 

improcedência de todos os pedidos da inicial, razão pela qual não haveria 

qualquer valor a ser pago a título de condenação.(...)em favor do 

apelado/exequente. Vejamos:“O Banco/apelante pede, ainda, que a verba 

honorária seja reduzida; todavia, entendo que o valor máximo arbitrado 

prestigia o labor profissional desenvolvido pelo douto advogado da parte 

autora, não merecendo reparo” (g.n.)14. Portando, em detida análise aos 

fundamentos do acórdão, entendo que deve ser mantida a cobrança de 

honorários Advocatícios proposta pelo douto patrono da parte 

autora.15.Isto posto, REJEITO a presente impugnação ao cumprimento de 

sentença proposta pelo executado, e em consequente HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pelo contador judicial em fls. 125, no valor de R$ 

2.905,25 (dois mil, novecentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), 

pelo que determino o prosseguimento do cumprimento da sentença pelo 

valor apresentado pelo contador judicial, considerando que o mesmo 

restou incontroverso.16. Após o decurso do prazo para interposição de 

recurso cabível, intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado, 

e em seguida, intime-se a parte executada para realizar o pagamento da 

execução no prazo de 15 (quinze) dias.17.Intimem-se.18.Cumpra-se.Porto 

Esperidião/MT, 13 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 54759 Nr: 1137-46.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Maconhão Ortiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD.(54759) 1137-46.2014.811.0098

Vistos.

Na toada da certidão retro, com a primeira notícia de convocação para o 

referido mutirão, esta magistrada determinou que fossem suspensos os 

cumprimentos das audiências no período correspondente, a fim de evitar 

gastos públicos e mão de obra desnecessariamente. Contudo, ante a não 

mais participação no referido mutirão e em não havendo mais tempo hábil 

para o regular cumprimento, motivo pelo qual REDESIGNO a solenidade 

outrora aprazada para a data de 24/04/2020 às 11h00min.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

OFICIE-SE o juízo deprecante sobre esta nova decisão.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 13 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 55206 Nr: 97-92.2015.811.0098
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinildo Rocha Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT 22102/O

 PROCESSO/CÓD.(55206) 97-92.2015.811.0098

Vistos.

Na toada da certidão retro, com a primeira notícia de convocação para o 

referido mutirão, esta magistrada determinou que fossem suspensos os 

cumprimentos das audiências no período correspondente, a fim de evitar 

gastos públicos e mão de obra desnecessariamente. Contudo, ante a não 

mais participação no referido mutirão e em não havendo mais tempo hábil 

para o regular cumprimento, motivo pelo qual REDESIGNO a solenidade 

outrora aprazada para a data de 24/04/2020 às 11h30min.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

OFICIE-SE o juízo deprecante sobre esta nova decisão.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 13 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 56186 Nr: 714-52.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Kleber de Souza Silva - OAB:8002

 PROCESSO/CÓD.(56186) 714-52.2015.811.0098

Vistos.

Na toada da certidão retro, com a primeira notícia de convocação para o 

referido mutirão, esta magistrada determinou que fossem suspensos os 

cumprimentos das audiências no período correspondente, a fim de evitar 

gastos públicos e mão de obra desnecessariamente. Contudo, ante a não 

mais participação no referido mutirão e em não havendo mais tempo hábil 

para o regular cumprimento, motivo pelo qual REDESIGNO a solenidade 

outrora aprazada para a data de 24/04/2020 às 15h00min.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

OFICIE-SE o juízo deprecante sobre esta nova decisão.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 13 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 58020 Nr: 524-55.2016.811.0098

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Reginaldo Correia Martins, Rosimeire Correia 

Martins, Rosangela Martins Padovani, Angela Martins Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nilton Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Processo: 524-55.2016.811. 0098

Código: 58020

1. Vistos.

2. Cumpra-se com urgência o determinado às fls. 45/46.

3. Expeça-se o necessário.

 Porto Esperidião/MT, 13 de março de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 58938 Nr: 1178-42.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo da Silva Chioato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD.(58938) 1178-42.2016.811.0098

Vistos.

Na toada da certidão retro, com a primeira notícia de convocação para o 

referido mutirão, esta magistrada determinou que fossem suspensos os 

cumprimentos das audiências no período correspondente, a fim de evitar 

gastos públicos e mão de obra desnecessariamente. Contudo, ante a não 

mais participação no referido mutirão e em não havendo mais tempo hábil 

para o regular cumprimento, motivo pelo qual REDESIGNO a solenidade 

outrora aprazada para a data de 24/04/2020 às 15h45min.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

OFICIE-SE o juízo deprecante sobre esta nova decisão.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 13 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 59174 Nr: 1382-86.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dercy Barbosa Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:MT 5311-B

 PROCESSO/CÓD.(59174) 1382-86.2016.811.0098

Vistos.

Na toada da certidão retro, com a primeira notícia de convocação para o 

referido mutirão, esta magistrada determinou que fossem suspensos os 

cumprimentos das audiências no período correspondente, a fim de evitar 

gastos públicos e mão de obra desnecessariamente. Contudo, ante a não 

mais participação no referido mutirão e em não havendo mais tempo hábil 

para o regular cumprimento, motivo pelo qual REDESIGNO a solenidade 

outrora aprazada para a data de 24/04/2020 às 15h50min.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

OFICIE-SE o juízo deprecante sobre esta nova decisão.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 13 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 60437 Nr: 628-13.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD.(60437) 628-13.2017.811.0098

Vistos.

Na toada da certidão retro, com a primeira notícia de convocação para o 

referido mutirão, esta magistrada determinou que fossem suspensos os 

cumprimentos das audiências no período correspondente, a fim de evitar 

gastos públicos e mão de obra desnecessariamente. Contudo, ante a não 

mais participação no referido mutirão e em não havendo mais tempo hábil 

para o regular cumprimento, motivo pelo qual REDESIGNO a solenidade 

outrora aprazada para a data de 24/04/2020 às 12h30min.
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 CIÊNCIA ao Ministério Público.

OFICIE-SE o juízo deprecante sobre esta nova decisão.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 13 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63459 Nr: 777-72.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO NEY DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsio os autos com a finalidade de intimar a parte requerente que 

indefiriu a inicial e por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, I, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63474 Nr: 792-41.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte a cerca da 

descisão de 22/01/2020 que JULGOU EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo 

Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 56700 Nr: 1079-09.2015.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldemi Nestor de Araujo, Denise Aparecida Jorge da 

Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENAL JORGE DA CUNHA, Jonas Jorges da 

Cunha, Arnaldo Jorge da Cunha Filho, Cleiton Jorge da Cunha, Benizia 

Jorge da Cunha Fontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239, Cleiton Tubino Silva - OAB:5239/MT, Erykson Thyago 

Pereira da Silva - OAB:MT 22102/O, JOICE PINTO FERREIRA DE 

SIQUEIRA - OAB:20.116, Joice Pinto Pereira de Siqueira. - 

OAB:20116, Tanielly Pastick Alves - OAB:22.359

 Processo: 1079-09.2015.811. 0098

Código: 56700

1. Vistos.

2. Certifique-se acerca da manifestação da parte autora conforme 

determinado ás fls. 331.

3. Considerando o petitório de fls. 333/335, intimem-se os requeridos 

Juvenal Jorge da Cunha, Jonas Jorges da Cunha, Cleiton Jorge da Cunha, 

e Benizia Jorge da Cunha Fontes, para constituírem advogado, no prazo 

de 15 dias, devendo manifestarem especificando acerca das provas que 

pretendem produzir.

4. Expeça-se o necessário.

5. Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 21 de fevereiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 52996 Nr: 1067-63.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marília Regina Roma Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XPTOMT Umuarama de Empreendimento 

Imobiliário SPE LTDA, Atibaia Comércio, Exportação e Importação LTDA, 

Umuarama Incorporadora de Empreendimentos Imobiliários LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joder Bessa e Silva - 

OAB:17779, Juliana Rodrigues Bessa - OAB:18.278, Maraísa 

Fonseca Zancheta - OAB:17.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra da Veiga - 

OAB:281.652/SP, Emmanuel Galli Baldini dos Reis - OAB:328.557/SP, 

Lígia Aparecida de Paula - OAB:281200, Tatiana Gurjão Silveira - 

OAB:209.690/SP, Tomás de Locio e Silva Cardoso - OAB:244.255/SP

 Processo: 1067-63.2013.811.0098

Código: 52996

1. Vistos

2. Defiro conforme requerido ás fls. 267/268.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se com urgência.

 Porto Esperidião-MT, 21 de fevereiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 25889 Nr: 254-46.2007.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Álvaro Ferreira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Batista de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Ferreira Neto - 

OAB:8.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edevard França do Amaral - 

OAB:4930/MT

 Processo: 254-46.2007.811. 0098

Código: 25889

1. Vistos.

2. Considerando a certidão de fls. 330, intime-se a parte autora 

pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se, tendo em 

vista a certidão de óbito acostada às fls. 327.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 21 de fevereiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53950 Nr: 489-66.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Pagliuca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baltazar Reis da Maia, Edmundo Alves 

Marquezan, Hotilano Ferreira, Florisval Martins Roma, Jose Trava, Espólio 

de Osvaldo Firmino da Silva, Manoel Lemes do Prado, Vanildo Catarino 

Cebalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalto Sales de Matos Júnior - 

OAB:14.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838

 Processo: 489-66.2014.811. 0098

Código: 53950

1. Vistos.
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2. Considerando o petitório de fls. 280, intimem-se os requeridos para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se requerendo o que entender de 

direito.

3. Cumpra-se com urgência.

 Porto Esperidião/MT, 05 de março de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 52498 Nr: 613-83.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Glória D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Sortica de Lima - 

OAB:7485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Gomes de Almeida - 

OAB:5985/MT

 Processo: 613-83.2013.811. 0098

Código: 52498

1. Vistos.

2. Certifique-se a Secretaria da Vara Única acerca da juntada da portaria 

de nomeação, conforme requerido às fls. 57.

3. Cumpra-se com urgência.

 Porto Esperidião/MT, 06 de março de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 65115 Nr: 1672-33.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Cordeiro Maroldi Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Gomes Campos - 

OAB:24861/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 34.Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487 I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a Luzia 

Cordeiro Maroldi Maia, no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário. 35.CONCEDO o benefício de aposentadoria rural 

por idade, desde a data do requerimento administrativo da autarquia 

requerida, qual seja dia 28 de junho de 2018.36.Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.37.Quanto 

às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos: a) 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) nos termos do 

entendimento do Superior Tribunal Federal; b) e juros moratórios, nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.38.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.39.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação.40.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito 

em julgado da sentença e, após, proceda-se com a liquidação da 

sentença. Caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) 

salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, I, CPC, arquivem-se os 

autos.41.Às providências.42.Publique-se.43. Intime-se. 44.Cumpra-se. 

Porto Esperidião/MT, 02 de março de 2020.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-55.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CREMILDO DE JESUS ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000378-55.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:CREMILDO DE 

JESUS ALEXANDRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

Conciliação Data: 04/05/2020 Hora: 12:00 , no endereço: AVENIDA 

JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 27908 Nr: 2-72.2009.811.0098

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENILMA DOS SANTOS BACHEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A., HSBC Bank Brasil S.A. - 

Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6.735/MT, Jose Edgard da Cunha Bueno Filho - OAB:13604-A

 Processo: 2-72.2009.811. 0098

Código: 27908

1. Vistos.

2. Defiro o pedido de desarquivamento formulado às fls. 259/260.

3. Após, intimem-se às partes para manifestarem-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

4. Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 05 de março de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 29114 Nr: 162-63.2010.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Severino Brumati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Aparecida do Amaral Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Fransérgio de Souza Barbeiro - OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:MT 5311-B

 Processo: 162-63.2010.811. 0098

Código: 29114

1. Vistos.

2. Considerando a certidão retro, determino a juntada do ID de bloqueio, 

para possível transferência dos valores para a conta judicial.

3. Cumpra-se com urgência.

 Porto Esperidião/MT, 12 de março de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000176-06.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. P. (EXECUTADO)

G. C. P. E. -. E. (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar novamente a parte Autora, via DJE, para que 

promova o recolhimento do complemento do valor da diligência mediante 

emissão de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - 

> serviços-> guias -> guia de complementação de diligência), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para 

cumprimento do mandado de Citação, Penhora e Avaliação. Informo ainda 

que foi recolhido apenas o valor de 02 (dois) atos, através da guia de nº 

42288, juntada nos autos IDs 16991182 e 17236629, sendo que são 03 

(três) atos a serem cumpridos pela Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000641-78.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKSANDER PASOTI FOSSA OAB - SP0262323S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. (REU)

2. -. I. N. D. S. S. -. I. (REU)

 

Vistos. Com fundamento nos arts. 6º e 10º do CPC, faculto às partes o 

prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, 

objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam 

pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão 

indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que 

entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os 

documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao 

restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. O silêncio ou o protesto genérico por produção 

de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Quanto às questões de direito, para que não se 

alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar-se sobre a matéria 

cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. Com 

relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão estar de 

acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha sido 

estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento não 

poderá ser posteriormente alegado. Registre-se, ainda, que não serão 

consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e 

fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais 

argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (Apelação nº 122953/2014) e do C. STJ (AgRg no REsp nº 

1376551/RS). Por fim, registro que existindo a possibilidade de acordo, 

nada impede que o mesmo seja processado nos autos concomitantemente 

ao deslinde do feito, devendo as partes, na mesma oportunidade, sinalizar 

eventual interesse na designação de audiência para a realização de 

autocomposição ou apresentar proposta escrita de acordo, na forma do 

artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000573-31.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 27/07/2020 às 12:15 (MT).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000651-25.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MIGUEL PERIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REU)

VANESSA MARIANI HUTHER (REU)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 27/07/2020 às 12:30 (MT).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000591-52.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI ZUFFO E CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI GOBBI (EXECUTADO)

ALYSSON LUIS GOBBI (EXECUTADO)

 

Vistos. NEURI ZUFFO E CIA LTDA ajuizou Tutela Cautelar Antecedente de 

Arresto de milho em face de ARI GOBBI e ALYSSON LUIS GOBBI, todos 

qualificados. A CPR está juntada em ID. 22727284 (prova da obrigação 

líquida e certa). De outro lado, considerando-se previsão contratual e 

inadimplemento da parte demandada, verifica-se que houve vencimento 

antecipado da CPR. O perigo de ineficácia do mero despacho de intimação 

para cumprir a obrigação descrita em título executivo, acarretando 

eventual desvio de bens móveis e maquinários agrícolas pelo devedor, 

também está presente à espécie. Neste sentido, trago à baila 

jurisprudência do E. TJMT, respectivamente: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO COM PEDIDO DE 

TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - INSURGÊNCIA 

QUANTO AO DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE ARRESTO – TUTELA 

DE URGÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO 

300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.1. Os agravantes emitiram Cédula de Produto Rural em favor 

da agravada, na quantia de 20.400 (vinte mil e quatrocentos) sacas de 

60kg (sessenta quilos) de milho em grãos, e como garantia do 

cumprimento da dívida representada por Cédula de Produto Rural, pactuou 

com a agravada, em penhor agrícola de primeiro grau e sem concorrência 

de terceiros, a mesma quantidade de milho em grãos adquirida pela 

agravante na forma de penhor rural, bem como assumiu o encargo de fiel 

depositário do produto.2. A ausência da entrega da totalidade do milho no 

prazo, local e nos termos designados na CPR evidencia a probabilidade do 

direito alegado pela agravada e lhe confere o pleno exercício do direito de 

arresto decorrente da garantia real que possui sobre o produto.3. De outro 

lado, pela natureza do bem (coisa móvel), evidente o risco de que a 

produção venha a perecer, podendo ser desviada, subtraída ou mesmo 

transferida a terceiros, em prejuízo à agravada. (TJMT, AI, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018)” Assim, viável o deferimento da 

tutela de urgência para autorizar o arresto dos bens dos devedores até o 

valor de R$ 28.116,98, em razão da CPR não adimplida, mormente pela 

fácil comercialização dos referidos produtos agrícolas no Estado. Por fim, 

anoto que O(S) PRÓPRIO(S) BEM ARRESTADO SERÁ PRESTADO EM 

CAUÇÃO, de modo que não há risco concreto de irreversibilidade da 

medida, ficando como depositário fiel o possuidor do respectivo bem. É o 

que basta para concessão do pedido liminar. Sem prejuízo, deverá a sra. 

Oficial de Justiça certificar a origem do produto depositado, se de acordo 

com a área descrita na CPR firmada entre as partes e informações que 

reputar relevante para o deslinde do caso. Autorizo também, desde já, o 

cumprimento do mandado na forma do artigo 212, §2º do NCPC, 

certificando-se na íntegra o cumprimento da medida, bem como eventuais 
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informações pertinentes ao deslinde da controvérsia. Cumprida a medida 

cautelar, CITE-SE a parte Requerida para que, querendo, responda à ação 

no prazo de 05 (cinco) dias, indicando as provas a serem produzidas, sob 

as penas da revelia, nos termos do artigo 306 do NCPC. INTIME-SE o 

requerente na pessoa de seu advogado. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000591-52.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI ZUFFO E CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI GOBBI (EXECUTADO)

ALYSSON LUIS GOBBI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do complemento do valor da diligência mediante emissão de 

guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> 

guias -> emissão de guias de diligência), devendo o comprovante da guia 

devidamente recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do 

Mandado. Informo ainda que foi recolhido o valor de 01 (um) ato, sendo 

que são 02 (dois) atos a serem realizados pela Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35997 Nr: 604-10.2015.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGPR, JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/MT, José Vicente Gonçalves de Souza - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Vicente Gonçalves de 

Souza - OAB:0

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, tendo em 

vista que o advogado não estava cadastrado e não consta na publicação 

de expediente nº 10672, impulsiono estes autos para intimar a parte Eliseu 

José Schuster do despacho de ref. 18: Vistos.

REF 16: Defiro o pedido de desarquivamento dos autos.

 Providencie a Secretaria o cadastro dos advogados pendentes e 

impulsione via Dje.

Nada sendo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se com as 

baixas necessárias.

 Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000859-12.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA LEAO OAB - MT0017068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE do inteiro teor do 

despacho de id. 30385246. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 16 de março de 

2020. THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, 

Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - 

TELEFONE: (66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1001172-70.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIANO RIBEIRO CORREIA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR OAB - MT0003652S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O ADVOGADO DA PARTE EMBARGADA Dr. Antonio de Morais Pinto 

Junior, OAB/MT 6.852-A, para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 15 dias, conforme dispõe o art. 920 do CPC. RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA, 17 de março de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO 

TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E 

INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 

34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001181-32.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONYCLEI RODRIGUES SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da Legislação 

vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte 

requerente, para no prazo de 15(quinze), providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, cidade Ribeirão 

Cascalheira, Bairro Cidade de Cascalheira, para que cumpra o mandado 

de LIMINAR E CITAÇÃO. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 17 de março de 2020. 

THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, 

Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - 

TELEFONE: (66) 34891831

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 63707 Nr: 3805-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo o dia 9 de julho de 2019, às 13:45 (horário de Mato Grosso).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 64772 Nr: 1197-03.2019.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência para o dia 9 de setembro de 2019, às 13:30h (Horário 
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de Mato Grosso).

Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67269 Nr: 2225-06.2019.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Conceição Leite - 

OAB:26097/O

 CERTIFICO que na Carta Precatória distribuída no Juízo Deprecado da 

Comarca de Querência sob a Numeração Única: 302-05.2020.811.0080, 

Código: 72636, foi designada audiência para o dia 03 de abril de 2020, às 

13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso), para oitiva da testemunha 

RARYEL DOS SANTOS MOREIRA, conforme documento em anexo.

Nesta oportunidade, impulsiono o presente feito para INTIMAR a Douta 

Advogada do réu para que tenha CIÊNCIA da referida audiência 

designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45850 Nr: 475-37.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDO JOSE DELFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Maria Copetti - OAB:SC 

7.187, MARCIA MARIA SMIELEVSKI - OAB:20937, Martins e Copetti 

advogados - OAB:1.152, VERA REGINA MARTINS - OAB:OAB/RS 

34607, Volnei Copetti - OAB:OAB/RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor para recolher o valor das custas da Carta 

Precatória, que poderá ser recolhido pelo site www.tjmt.jus.br.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000097-77.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI BORGAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000097-77.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 31.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em contato 

telefônico com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia 

para a data de 5/6/2020, a partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de 

março de 2020 MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, 

Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000173-04.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CONCEICAO NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000173-04.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 31.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em contato 

telefônico com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia 

para a data de 5/6/2020, a partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de 

março de 2020. MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, 

s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 

32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000310-83.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR FERREIRA DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000310-83.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 19.786,68; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico 

com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a 

data de 5/6/2020, a partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de março de 

2020. MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, 

Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000070-94.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000070-94.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 25.523,16; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico 

com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a 

data de 5/6/2020, a partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de março de 

2020. MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, 

Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000376-63.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA BRASIL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000376-63.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 14.970,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Concessão, 

Citação]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 5/6/2020, a 

partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de março de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000267-49.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH MARIA DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000267-49.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 5/6/2020, a 

partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de março de 2020. MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000898-90.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS FRANCISCO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000898-90.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 5/6/2020, a 

partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de março de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000373-11.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000373-11.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 36.178,51; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Seguro, Indenização por Dano Moral]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em 

contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica agendada a 

perícia para a data de 5/6/2020, a partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 

de março de 2020. MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, 

s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 

32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000675-40.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CELESTRINI SCANDIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000675-40.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 5/6/2020, a 

partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de março de 2020. MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000711-82.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. C. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

NELZI COSTA DE OLIVEIRA OAB - 832.252.262-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000711-82.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica 

agendada a perícia para a data de 5/6/2020, a partir das 08:00 horas. RIO 

BRANCO, 17 de março de 2020. MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: 

Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000326-37.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR OAB - MT11988/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RIAN OLIVEIRA NOVATO OAB - MT25931/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000326-37.2019.8.11.0052. REQUERENTE: 

ELIETE SANCHES PINHEIRO REQUERIDO: CLAUDIA SANCHES PINHEIRO 

Mantenham-se os autos conclusos para designação de nova data de 

audiência em virtude de o magistrado ausentar-se da comarca no dia 

07/02/2020. Em tempo designo audiência/entrevista com os 

interditandos/requeridos para o dia 04 de junho de 2020, às 13h. 

Intimem-se as partes.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000180-93.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

VANESSA FRANCISCA DA SILVA OAB - RJ222570 (ADVOGADO(A))

ARIANA BARROS DA SILVA OAB - RJ179979 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000180-93.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

ADRIANA SILVA GOMES REU: DAVID FONSECA Aqui se tem ação de 

investigação de paternidade ajuizado por A. S. G. representada por 

Adriana Silva Gomes em desfavor de David Fonseca . Fixo o prazo de 15 
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(quinze) dias para que a parte indique as provas pretendidas para 

deslinde do feito. Em caso de pretensão de produção de prova 

testemunhal, deverão ser esclarecidos quais fatos serão objeto dos 

depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova pretendida. No caso 

de ser pedida produção de prova técnica, deverão as partes formular 

quesitos e indicar assistente técnico, sob o risco de preclusão. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000257-05.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. D. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

M. D. R. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000257-05.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REU: FLAVIO CUSTODIO DO NASCIMENTO Aqui se tem Ação Civil Pública, 

com pedido de tutela de urgência, com o objetivo de reconhecimento de 

improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado de 

Mato grosso em face de Flávio Custódio do Nascimento. Intimem-se as 

partes para, no prazo comum de 30 dias, se manifestarem acerca do 

Ofício 06/2020/PAD n. 482600/2019/US/SEDUC/MT (Id. 29299918). Após, 

com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações acerca da solicitação apresentada pela Secretaria de Estado 

de Educação. Cumpra-se, com urgência. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000885-91.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. A. (REQUERENTE)

T. B. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE RIO BRANCO/MT (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000885-91.2019.8.11.0052. 

REQUERENTE: ADILSON FREITAS DE ARRUDA, TAIZA BARBOSA MELO 

Relatório Aqui se tem medida proposta por Adilson Freitas de Arruda e 

Taiza Barbosa Melo em favor de A. M. T. A parte autora, Taiza Barbosa, 

manifestou pela desistência da ação, por não concordar com os termos 

anteriormente pactuados. É O RELATÓRIO. DECIDO. Não havendo óbice 

quanto ao pleito, DEFIRO o pedido formulado pela parte e julgo EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em face da desistência da ação. 

Sem custas. Arquive-se. P.R.I.C. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000926-58.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. F. L. (REQUERIDO)

G. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000926-58.2019.8.11.0052. REQUERENTE: 

SERGIO AMERICO LEONIDIO REQUERIDO: G. L., VANILDE DE FATIMA 

LEONILDES Aqui se tem ação de guarda ajuizado por Sergio Américo 

Leonidio em desfavor de Vanilde de Fatima Leonildes e em favor do 

infante G. L. De proêmio, defiro à parte autora os benefícios da justiça 

gratuita. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Observa-se que 

o autor informa que a guarda definitiva do infante foi deferida em favor de 

Maria da Penha Fernandes Leonidio, falecida em 12/08/2019, avó da 

criança e genitora do requerente. Alega que, enquanto Guilherme estava 

sob responsabilidade de Maria da Penha, este convivia com sua avó e seu 

tio, ora requerente. Juntou laudo psicossocial realizado pela Prefeitura 

Municipal, em que informa que Guilherme deseja continuar residindo com o 

requerente. É o relatório. Decido. No caso em apreço, ao menos em uma 

análise perfunctória, não se verifica elemento que deixe de indicar o autor 

da guarda de fato como prejudicial ao convício do infante. Ademais, 

consta que o infante teria afirmado querer permanecer com o tio. Além 

disso, a mãe, que figura como ré, teria abandonado seu filho logo cedo, 

estando em local desconhecido e padeceria de distúrbios mentais. É 

cediço dizer que o princípio norteador do Estatuto da Criança e do 

Adolescente é o do melhor interesse do menor. Com efeito, do perscrutar 

do caderno processual, denota-se que o requerente já vem exercendo a 

guarda de fato da criança, inexistindo notícias ou fatos que desabonem a 

conduta do autor, ou ocorrências que indiquem que o reclamante não 

empreende os melhores e necessários cuidados à infante. Outrossim, 

sabe-se que a alteração da guarda de menor é medida excepcional, 

devendo-se aferir caso a caso com máxima cautela, porquanto só se 

justifica quando comprovada a situação de risco enfrentada pelo menor no 

local em que se encontra. Deste modo, consoante salientado 

anteriormente, ao menos em uma análise de cognição sumária, 

constata-se que a criança não está sendo exposta em situações que a 

coloquem em risco ou que possam prejudicar seu desenvolvimento, de 

modo que é justificável a manutenção da guarda em favor da genitora. 

Com efeito, DEFIRO A LIMINAR DE GUARDA PROVISÓRIA DA CRIANÇA 

GUILHERME LEONILDES em favor de SERGIO AMERICO LEONIDIO, 

mediante assinatura de termo de guarda provisória a ser expedido pela 

Secretaria deste Juízo. Em tempo, determino que designe audiência de 

conciliação, nos moldes do artigo 694 e 695, ambos do Código de 

Processo Civil, a qual será realizada pelo conciliador da Comarca, 

devendo ser citada a parte requerida/ré, em sua pessoa, com pelo menos 

15 (quinze) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecimento 

à audiência, devendo o mandado conter apenas os dados necessários ao 

postulante e à audiência e aos alimentos ora fixados, não podendo ser-lhe 

encaminhada cópia da petição inicial, nos termos do artigo 695, §1º do 

Código de Processo Civil, ficando à ré, porém, assegurada a consulta ao 

processo a qualquer momento. Frise-se que a citação deverá ocorrer no 

prazo legal, devendo o Oficial de Justiça advertir o citando de que, acaso 

reste infrutífera a conciliação, a contestação deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias após a realização da audiência, exceto em 

casos de suspensão do processo, nos moldes do artigo 694, parágrafo 

único, do CPC. Intime-se a requerente por intermédio de seu patrono 

constituído. Ressalto, por oportuno, que ambas as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, tal como 

prevê o artigo 695, §4, do Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000799-23.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

JOSE FERREIRA FILHO (ESPÓLIO)

CINTIA POLIANA NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

ELISANGELA NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

MARIA LUCIA FERREIRA CARLOS (REQUERENTE)

DIONESIA FRANCISCA NASCIMENTO FERREIRA (INVENTARIANTE)

LEIA FRANCISCA FERREIRA AGUARIO (REQUERENTE)

RAQUEL FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

ROBERTO NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

ANGELA MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

ISAQUE NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

ANANI DO NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT21786/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000799-23.2019.8.11.0052. 

INVENTARIANTE: DIONESIA FRANCISCA NASCIMENTO FERREIRA 
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REQUERENTE: ELISANGELA NASCIMENTO FERREIRA, CARLOS 

NASCIMENTO FERREIRA, RAQUEL FERREIRA RODRIGUES, LEIA 

FRANCISCA FERREIRA AGUARIO, ISAQUE NASCIMENTO FERREIRA, 

ANGELA MARIA FERREIRA, ROBERTO NASCIMENTO FERREIRA, ANANI 

DO NASCIMENTO FERREIRA, MARIA LUCIA FERREIRA CARLOS, CINTIA 

POLIANA NASCIMENTO FERREIRA ESPÓLIO: JOSE FERREIRA FILHO Aqui 

se tem ação de inventário pelo rito de arrolamento sumário com pedido de 

carta de adjudicação, proposta por Dionésia Francisca Nascimento 

Ferreira e outros. A parte autora aduziu, na petição inicial, que José 

Ferreira Filho faleceu em 27/12/2011 e deixou os seguintes bens: a) imóvel 

rural denominado Sítio Cedrinho, localizado na Gleba Canaã, município de 

Lambari D’Oeste-MT, com área territorial de 21,6348 hectares e 45 

semoventes (bovinos). A parte autora declarou que os demais herdeiros 

cederam, a título gratuito, seus respectivos direitos em proveito de 

Dionésia Francisca Nascimento Ferreira, cônjuge sobrevivente. Ante tais 

asserções, a parte autora pugnou pela homologação de acordo para 

estabelecimento de partilha de bens que integram o espólio de José 

Ferreira Filho. É o relatório. Fundamento e decido. Considerando a 

condição econômico-financeira dos autores, declarada na petição inicial, 

defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Nomeio inventariante a requerente 

Dionésia Francisca Nascimento Ferreira, que poderá prestar compromisso, 

para os fins de direito, embora seja dispensado o compromisso na 

modalidade de arrolamento, nos termos do art. 664 do Código de Processo 

Civil. Consigne-se, por oportuno, que questões referentes à eventual 

pendência de débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não 

obsta a conclusão deste processo, com a prolação de sentença, tendo em 

vista que de acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão 

conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” Necessário, 

todavia, que seja providenciada a juntada de certidão para fins de aferição 

de existência ou não de testamento, em razão da obrigatoriedade prevista 

no Provimento n. 56/2016 do CNJ. Desta feita, incumbe à inventariante 

complementar a inicial, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, (ressalvando 

eventual e justificada necessidade de dilação de prazo), com a juntada da 

referida certidão relacionada ao testamento e ainda apresentar o plano de 

partilha com a indicação ou ratificação do(s) bem(ns), valor(es) e da cota 

parte de cada herdeiro. Após, CITEM-SE os demais interessados, que não 

tiverem representados pelo mesmo advogado da inventariante, de acordo 

com o art. 626 do CPC e do disposto no art. 247 CPC, e se necessário por 

edital (art. 259, inciso III, CPC), remetendo-se cópia das declarações/plano 

de partilha, para oportunizar manifestação no prazo de 15 (quinze) dias 

depois de concluídas as citações (art. 627 CPC). Cumpra-se. Com o 

cumprimento de todas as diligências descritas e transcorrido o prazo de 

resposta correspondente a cada uma das notificações determinadas, 

voltem-me os autos conclusos. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 943 Nr: 271-07.1999.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edigar Laurindo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaury Silveira Marensi - 

Procurador Federal - OAB:, Osvaldo Antonio de Lima - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem executivo de título judicial, ajuizado pela Fazenda Pública 

Nacional em desfavor de Edigar Laurindo da Silva.

Pratiquem-se os atos próprios, para localização de bens pelo sistema 

BACENJUD.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 14043 Nr: 705-73.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amador Ataide Gonçalves Tut, Cooperativa 

Agrícola de Produtores de Cana de Rio Branco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239/MT, Luiz Henrique de Oliveira Santos - OAB:209931, 

Wilber Norio Ohara - OAB:OAB/MT 8..261

 Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes embargos, porquanto 

tempestivos, e, no mérito, ACOLHO-OS, resolvendo o mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do CPC, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para 

sanar a dúvida na decisão embargada, que passa a constar a seguinte 

disposição:[...] .Em razão de o autor ser beneficiário de gratuidade na 

prestação da justiça e o feito não ter relação consumerista, os honorários 

do senhor perito são pagos pelo Estado de Mato Grosso.No caso dos 

autos, a alegação do fato que há de ser examinado pelo auxiliar do Juízo 

foi apresentada pelo autor e, nesse caso, cabe ao Estado, o pagamento 

da despesa processual com os trabalhos periciais.Realizada a perícia 

médica, REQUISITE-SE pagamento dos honorários ao perito, conforme 

fixados anteriormente, junto ao Estado nos termos da Resolução CNJ n. 

232/2016 e art. 95, § 3º, II do CPC (anexando cópia da nomeação) do 

perito.Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendadas para perícia.Intime-se o 

assistente técnico, por intermédio do causídico da parte requerida, da 

data, hora e local da perícia agendada. (ref. 14).As partes já indicaram 

seus quesitos. Após a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes 

quando começará a correr o prazo de 10 (dez) dias para se manifestarem 

sobre o resultado da perícia.[...]Devidamente integrada, mantendo os 

demais termos da decisão.INTIMEM-SE as parte desta decisão.Em 

prosseguimento, regularize a Secretaria Judicial a atualização cadastral 

dos advogados substabelecidos, observando-se os dados à ref. 18.De 

tudo cumprido, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60470 Nr: 2056-03.2019.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Flamini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarice Merlin Jovano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Freitas Novais II - 

OAB:MT - 12052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não havendo demonstração com precisão que a parte 

autora se enquadra nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, é necessário que o requerente traga aos autos outros 

documentos que achar pertinentes para análise do pedido. Para tanto, 

intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que em 15 

(quinze) dias forneça outros elementos para melhor avaliação de eventual 

hipossuficiência, a saber: a) do inteiro teor das duas últimas declarações 

de Imposto de Renda; b) das certidões dos cartórios de registro de 

imóveis que demonstrem a existência ou não de bens em seu nome; c) da 

certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou não de 

veículos em seu nome. d) certidão de existência ou inexistência de 

propriedade de semoventes. Risco: indeferimento da petição inicial.Após, 

tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 38828 Nr: 290-17.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednaldo dos Santos, Paulo Sérgio Dias de 

Almeida, Valdemir Dutra Ferreira, Fernando de Oliveira Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, Delair Teixeira de Alcantara - OAB:OAB/MT 

15.351, Marcel de Sá Pereira - OAB:12070/MT, Marco Antonio 

Corbelino - OAB:OAB/MT 14.315, Sérgio Vieira Ramos - OAB:5012/A

 Autos 290-17.2016.811.0052 - Código 38828

Considerando que foi apresentado Recurso de Apelação e tendo a 

Secretaria deste Juízo certificado a tempestividade do ato e havendo 

certidão de inércia por parte da parte apelada no tocante à apresentação 

de contrarrazões, deverá a Secretaria Judicial proceder com a imediata 

remessa dos autos à Superior Instância.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 38853 Nr: 295-39.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Autos 295-39.2016.811.0052 – Código 38853

Defiro a cota ministerial de ref. 92, ao passo que DETERMINO intime-se a 

Defesa para informar endereço atualizado da testemunha Claudines 

Ferreira de Oliveira.

 Após, volvam-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46312 Nr: 2044-57.2017.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Merlin Jovano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Flamini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:21379/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Freitas Novais II - 

OAB:MT - 12052, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Dito isso, indefiro o pedido de suspensão da adjudicação do bens 

penhorados (ref. 29).Diante da nova penhora realizada (ref. 46), e tendo a 

parte autora demonstrado interesse na adjudicação (ref. 53), INTIME-SE o 

requerido/executado, por intermédio de seu causídico, na forma do art. 

876, §1º, do CPC. Não havendo manifestação em 5 (cinco) dias, fica a 

adjudicação desde já deferida em favor da exequente, pelo preço da 

avaliação, expedindo-se o respectivo auto de adjudicação. Em seguida, 

estando devidamente assinado o auto aludido, EXPEÇA-SE Carta de 

Adjudicação e Mandado de Imissão na Posse, caso seja bem imóvel. 

Tendo em vista que a execução/cumprimento de sentença corre no 

interesse do exequente, bem como a existência de saldo devedor 

remanescente em R$ 11.654,85, DEFIRO o pedido de novo mandado de 

avaliação e penhora. EXPEÇA-SE o mandado de penhora e avalição de 

1.4036 hectares do imóvel rural da parte requerida/executada. Intime-se o 

requerido/executado, nos termos do artigo 841 do CPC, dispensada a 

intimação se a penhora foi realizada na presença de seu devedor. Com a 

juntada do manado de avaliação e penhora, INTIME-SE a parte 

autora/exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

dias. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47907 Nr: 2894-14.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Autos 2894-14.2017.811.0052 – Código 47907

Considerando a cota ministerial de ref. 215, em que informa endereço do 

réu Claudemir Cardoso dos Santos (Rua Jaraguá, nº 765, bairro Vilage, 

Município de Araputanga – MT) e requer sua intimação, DEFIRO o pedido, 

ao passo que DETERMINO expeça-se Precatória à Comarca de 

Araputanga - MT, com as homenagens de praxe, visando intimação do 

pronunciado para que cumpra as medidas cautelares diversas de prisão 

elencadas na decisão de ref. 198, a saber: 1) Comparecimento mensal em 

Juízo para informar e justificar suas atividades; e 2) Proibição de acesso 

ou frequência a bares, boates, prostíbulos e congêneres, advertindo de 

que o descumprimento das cautelares impostas, poderá acarretar nova 

decretação de prisão preventiva.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60193 Nr: 1916-66.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Augustinho Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Autos 1916-66.2019.811.0052 – Código 60193

Considerando que o denunciado fora citado, ocasião em que manifestou 

que pretendia contratar advogado e até o momento não apresentou 

resposta à acusação, NOMEIO o i. advogado Marcelo Barroso como dativo 

para patrocinar sua defesa.

Abra-se vista dos autos para manifestar interesse na nomeação e, se for 

o caso, apresentação de defesa

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 3278 Nr: 286-68.2002.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e 

Agronomia/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio Preza Daltro - 

OAB:7285/MT, Ruy Nogueira Barbosa - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052

 Aqui se tem executivo de título judicial ajuizado por Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mato Grosso em desfavor de o 

Município de Lambari D’Oeste.

Há informações nos autos de que, após expedição de Ofício Requisitório 

de Pequeno Valor, o valor foi quitado –às fls. 92.

Intimada, a parte autora requereu o comprovante de transferência ou 

alvará de liberação para baixa no sistema.

É o relatório.

Certifique-se a secretária quanto a expedição de Alvará de Liberação de 

valores nesses autos.

Após, intime-se à parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 34309 Nr: 1055-56.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalci Fri Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A, Marco Aurélio Monteiro Araújo - OAB:8510 MT

 Autos 1055-56.2014.811.0052 – Código 34309

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL propôs ação penal contra DELCI FRI 

FERREIRA, pela prática da conduta descrita no artigo 121, caput, do 

Código Penal.

Em ref. 150, o Ministério Público requer a extinção da punibilidade, sob o 

fundamento de que sobreveio a notícia da morte do réu, fato este 

comprovado por meio de cópia da certidão de óbito em ref. 144.

Decido.

De proêmio, ressalto que extingue-se a punibilidade pela morte do agente 

(indiciado, réu, sentenciado ou executado), conforme preceitua o artigo 

107, inciso I, do Código Penal, em decorrência do princípio mors omni solvit 

(a morte tudo apaga) e do princípio constitucional da personalidade da 

pena, segundo o qual nenhuma sanção criminal passará da pessoa do 

delinquente (art. 5º, XLV, CF).

 Assim, diante a certidão de óbito atestando a morte da réu, é de rigor o 

reconhecimento da extinção da punibilidade relativa ao delito objeto 

desses autos.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DELCI FRI 

FERREIRA, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal.

ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se as baixas de estilo.
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CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38685 Nr: 214-90.2016.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:OAB 

- 34607-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se no prazo legal acerca da certidão de ref: 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31282 Nr: 1143-65.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdC, KCdCG, KCdCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62853 Nr: 3478-13.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristian Cleiton da Costa Oliveira, Renato Leite 

Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão do custodiado CRISTIAN CLEITON DA COSTA 

OLIVEIRA, MANTENHO a decisão incólume, pelos seus próprios 

fundamentos, que decretou sua prisão preventiva. DA NOMEAÇÃO DE 

ADVOGADO DATIVO PARA KAMILA LORRAINE PENARIOL DE 

OLIVEIRA.No que diz respeito à certidão de ref. 16, com base nos 

princípios do contraditório e ampla defesa estampados no art. 5, inc. LV da 

CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa técnica, sob pena 

de nulidade absoluta. Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. 

CHARLES DE PAULA ALMEIDA, OAB/MT n. 24.735, para que atue como 

advogado de CRISTIAN CLEITON DA COSTA OLIVEIRA nesta ação, atento 

ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal. Destaco que os honorários advocatícios serão 

fixados ao final do presente, em sentença, de acordo com o zelo 

despendido e a complexidade que a causa requer.INTIME-SE o douto 

causídico para, em caso de aceitação do múnus, representar os 

interesses do acusado neste processo e oferecer resposta à acusação, 

NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 396 e 396-A do CPP. Em 

relação ao acusado RENATO LEITE LUIZ, determino a realização de 

buscas nos sistemas Bacenjud e Renajud, a fim de localizar seu atual 

endereço.Caso seja localizado endereço diverso do constante nos autos, 

providencie-se nova tentativa de citação. Todavia, se não houver sucesso 

na tentativa de localizar novo endereço, desde já, com fulcro nos artigos 

80 do CPP, determino o DESMEMBRAMENTO do feito em relação a 

RENATO LEITE LUIZ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56593 Nr: 3852-63.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVLdS, MEBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

13/5/2020, às 08:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57603 Nr: 352-52.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maico Marcelo Machado, Mateus dos Santos 

Valero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT 

- 24821-O, LAIARA CRISTINA DEBO - OAB:21783/O

 Caso não possuam interesse, dê-se vista ao Ministério Público e 

intimem-se as defesas para, sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentarem memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53818 Nr: 2273-80.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Fiaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar o(a) patrono(a) da 

parte requerente a manifestar-se no prazo legal acerca da implantação do 

benefício em favor da parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56016 Nr: 3553-86.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar o(a) patrono(a) da 

parte requerente a manifestar-se no prazo legal acerca da implantação do 

benefício em favor da parte requerente.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-51.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MERIVAM MARIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar as partes acerca da certidão de Transito em Julgado, no prazo de 

05 (cinco) dias. Rio Branco/MT, 17/03/2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-67.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DE SOUZA ALEIXO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 1000378-67.2018.8.11.0052 

INTERESSADO: MAURO DE SOUZA ALEIXO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Visto em bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

– rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes as indicadas em epígrafe, 

em que a parte sucumbente BANCO BRADESCO S.A., irresignada com o 

decisum, representada por advogado – Lei n. 9.099/1995, art. 41, § 2º -, 

apresentou recurso inominado no prazo legal de 10 (dez) dias, contados 

da ciência da sentença, por petição escrita com as razões e o pedido - 

.Lei n. 9.099/1995, art. 42, caput -, assim como devidamente preparado. 

Isso posto, RECEBO o recurso somente no efeito devolutivo, uma vez que 

não há dano irreparável para a parte a ser evitado - Lei n. 9.099/1995, art. 

43 -, bem como DETERMINO, caso não tenha(m) o(s) recorrido(s)/parte 

adversa sido intimado(s) para oferecer(em) a resposta escrita no prazo 

de 10 (dez) dias - Lei n. 9.099/1995, art. 42, § 2º, faça-o. Caso contrário, 

certifique a tempestividade das contrarrazões e remeta aos autos à 

Turma/Conselho Recursal para a análise. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. De Araputanga-MT por Rio Branco-MT, 12 

de janeiro de 2020 - 16:23:40. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-46.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS REIS DEFACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NASSARDEN E CANDIAGO LTDA -ME - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 8010022-46.2017.8.11.0052 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DOS REIS DEFACIO REQUERIDO: 

NASSARDEN E CANDIAGO LTDA -ME - ME Visto em bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como 

partes as indicadas em epígrafe, em que a parte sucumbente MARIA 

APARECIDA DOS REIS DEFACIO, irresignada com o decisum, 

representada por advogado – Lei n. 9.099/1995, art. 41, § 2º -, apresentou 

recurso inominado no prazo legal de 10 (dez) dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita com as razões e o pedido - Lei n. 

9.099/1995, art. 42, caput -, assim como pedido de concessão da 

assistência judiciária gratuita. Isso posto, diante deste pedido e o disposto 

no NCPC, art. 99, § 7º e art. 101, 1º, em que “Requerida a concessão de 

gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de 

comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, 

apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do 

recolhimento” e “O recorrente estará dispensado do recolhimento de 

custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao 

julgamento do recurso”, RECEBO o recurso somente no efeito devolutivo, 

uma vez que não há dano irreparável para a parte a ser evitado - Lei n. 

9.099/1995, art. 43 -, bem como DETERMINO, caso não tenha(m) o(s) 

recorrido(s)/parte adversa sido intimado(s) para oferecer(em) a resposta 

escrita no prazo de 10 (dez) dias - Lei n. 9.099/1995, art. 42, § 2º, faça-o. 

Caso contrário, certifique a tempestividade das contrarrazões e remeta 

aos autos à Turma/Conselho Recursal para a análise. Cumpra, expedindo 

o necessário. Às providências. De Araputanga-MT por Rio Branco-MT, 12 

de janeiro de 2020 - 16:41:40. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-71.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 1000229-71.2018.8.11.0052 

REQUERENTE: CUSTODIO BATISTA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto em bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, tendo como partes as indicadas em epígrafe, em que a parte 

sucumbente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., irresignada com o decisum, representada por advogado – Lei n. 

9.099/1995, art. 41, § 2º -, apresentou recurso inominado no prazo legal 

de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita 

com as razões e o pedido - .Lei n. 9.099/1995, art. 42, caput -, assim como 

devidamente preparado. Isso posto, RECEBO o recurso somente no efeito 

devolutivo, uma vez que não há dano irreparável para a parte a ser 

evitado - Lei n. 9.099/1995, art. 43 -, bem como DETERMINO, caso não 

tenha(m) o(s) recorrido(s)/parte adversa sido intimado(s) para 

oferecer(em) a resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias - Lei n. 

9.099/1995, art. 42, § 2º, faça-o. Caso contrário, certifique a 

tempestividade das contrarrazões e remeta aos autos à Turma/Conselho 

Recursal para a análise. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. De Araputanga-MT por Rio Branco-MT, 12 de janeiro de 

2020 - 16:45:33. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-67.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DE SOUZA ALEIXO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 1000378-67.2018.8.11.0052 

INTERESSADO: MAURO DE SOUZA ALEIXO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Visto em bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

– rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes as indicadas em epígrafe, 

em que a parte sucumbente BANCO BRADESCO S.A., irresignada com o 

decisum, representada por advogado – Lei n. 9.099/1995, art. 41, § 2º -, 

apresentou recurso inominado no prazo legal de 10 (dez) dias, contados 
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da ciência da sentença, por petição escrita com as razões e o pedido - 

.Lei n. 9.099/1995, art. 42, caput -, assim como devidamente preparado. 

Isso posto, RECEBO o recurso somente no efeito devolutivo, uma vez que 

não há dano irreparável para a parte a ser evitado - Lei n. 9.099/1995, art. 

43 -, bem como DETERMINO, caso não tenha(m) o(s) recorrido(s)/parte 

adversa sido intimado(s) para oferecer(em) a resposta escrita no prazo 

de 10 (dez) dias - Lei n. 9.099/1995, art. 42, § 2º, faça-o. Caso contrário, 

certifique a tempestividade das contrarrazões e remeta aos autos à 

Turma/Conselho Recursal para a análise. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. De Araputanga-MT por Rio Branco-MT, 12 

de janeiro de 2020 - 16:23:40. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-71.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 1000229-71.2018.8.11.0052 

REQUERENTE: CUSTODIO BATISTA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto em bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, tendo como partes as indicadas em epígrafe, em que a parte 

sucumbente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., irresignada com o decisum, representada por advogado – Lei n. 

9.099/1995, art. 41, § 2º -, apresentou recurso inominado no prazo legal 

de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita 

com as razões e o pedido - .Lei n. 9.099/1995, art. 42, caput -, assim como 

devidamente preparado. Isso posto, RECEBO o recurso somente no efeito 

devolutivo, uma vez que não há dano irreparável para a parte a ser 

evitado - Lei n. 9.099/1995, art. 43 -, bem como DETERMINO, caso não 

tenha(m) o(s) recorrido(s)/parte adversa sido intimado(s) para 

oferecer(em) a resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias - Lei n. 

9.099/1995, art. 42, § 2º, faça-o. Caso contrário, certifique a 

tempestividade das contrarrazões e remeta aos autos à Turma/Conselho 

Recursal para a análise. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. De Araputanga-MT por Rio Branco-MT, 12 de janeiro de 

2020 - 16:45:33. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-37.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PONCIANO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 8010042-37.2017.8.11.0052 

REQUERENTE: ELIANE PONCIANO DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA, ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Visto em bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, tendo como partes as indicadas em epígrafe, em que a 

parte sucumbente ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS, irresignada com o decisum, representada por advogado – 

Lei n. 9.099/1995, art. 41, § 2º -, apresentou recurso inominado no prazo 

legal de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição 

escrita com as razões e o pedido - .Lei n. 9.099/1995, art. 42, caput -, 

assim como devidamente preparado. Isso posto, RECEBO o recurso 

somente no efeito devolutivo, uma vez que não há dano irreparável para a 

parte a ser evitado - Lei n. 9.099/1995, art. 43 -, bem como DETERMINO, 

caso não tenha(m) o(s) recorrido(s)/parte adversa sido intimado(s) para 

oferecer(em) a resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias - Lei n. 

9.099/1995, art. 42, § 2º, faça-o. Caso contrário, certifique a 

tempestividade das contrarrazões e remeta aos autos à Turma/Conselho 

Recursal para a análise. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. De Araputanga-MT por Rio Branco-MT, 12 de janeiro de 

2020 - 17:28:39. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000039-74.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 1000039-74.2019.8.11.0052 

REQUERENTE: DANIEL JOSE DE ASSIS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto em bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo 

como partes as indicadas em epígrafe, em que a parte sucumbente 

DANIEL JOSE DE ASSIS, irresignada com o decisum, representada por 

advogado – Lei n. 9.099/1995, art. 41, § 2º -, apresentou recurso 

inominado no prazo legal de 10 (dez) dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita com as razões e o pedido - Lei n. 

9.099/1995, art. 42, caput -, assim como pedido de concessão da 

assistência judiciária gratuita. Isso posto, diante deste pedido e o disposto 

no NCPC, art. 99, § 7º e art. 101, 1º, em que “Requerida a concessão de 

gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de 

comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, 

apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do 

recolhimento” e “O recorrente estará dispensado do recolhimento de 

custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao 

julgamento do recurso”, RECEBO o recurso somente no efeito devolutivo, 

uma vez que não há dano irreparável para a parte a ser evitado - Lei n. 

9.099/1995, art. 43 -, bem como DETERMINO, caso não tenha(m) o(s) 

recorrido(s)/parte adversa sido intimado(s) para oferecer(em) a resposta 

escrita no prazo de 10 (dez) dias - Lei n. 9.099/1995, art. 42, § 2º, faça-o. 

Caso contrário, certifique a tempestividade das contrarrazões e remeta 

aos autos à Turma/Conselho Recursal para a análise. Cumpra, expedindo 

o necessário. Às providências. De Araputanga-MT por Rio Branco-MT, 12 

de janeiro de 2020 - 17:37:28. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-17.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 
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CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 1000155-17.2018.8.11.0052 

REQUERENTE: ELISABETE DE SOUZA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Visto em bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes as 

indicadas em epígrafe, em que a parte sucumbente TELEFONICA BRASIL 

S.A., irresignada com o decisum, representada por advogado – Lei n. 

9.099/1995, art. 41, § 2º -, apresentou recurso inominado no prazo legal 

de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita 

com as razões e o pedido - .Lei n. 9.099/1995, art. 42, caput -, assim como 

devidamente preparado. Isso posto, RECEBO o recurso somente no efeito 

devolutivo, uma vez que não há dano irreparável para a parte a ser 

evitado - Lei n. 9.099/1995, art. 43 -, bem como DETERMINO, caso não 

tenha(m) o(s) recorrido(s)/parte adversa sido intimado(s) para 

oferecer(em) a resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias - Lei n. 

9.099/1995, art. 42, § 2º, faça-o. Caso contrário, certifique a 

tempestividade das contrarrazões e remeta aos autos à Turma/Conselho 

Recursal para a análise. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. De Araputanga-MT por Rio Branco-MT, 12 de janeiro de 

2020 - 17:40:00. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-49.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RIBEIRO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 1000321-49.2018.8.11.0052 

INTERESSADO: TATIANE RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Visto em bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes as 

indicadas em epígrafe, em que a parte sucumbente OI MÓVEL S/A, 

irresignada com o decisum, representada por advogado – Lei n. 

9.099/1995, art. 41, § 2º -, apresentou recurso inominado no prazo legal 

de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita 

com as razões e o pedido - .Lei n. 9.099/1995, art. 42, caput -, assim como 

devidamente preparado. Isso posto, RECEBO o recurso somente no efeito 

devolutivo, uma vez que não há dano irreparável para a parte a ser 

evitado - Lei n. 9.099/1995, art. 43 -, bem como DETERMINO, caso não 

tenha(m) o(s) recorrido(s)/parte adversa sido intimado(s) para 

oferecer(em) a resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias - Lei n. 

9.099/1995, art. 42, § 2º, faça-o. Caso contrário, certifique a 

tempestividade das contrarrazões e remeta aos autos à Turma/Conselho 

Recursal para a análise. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. De Araputanga-MT por Rio Branco-MT, 12 de janeiro de 

2020 - 17:42:31. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000265-16.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA SOUZA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 1000265-16.2018.8.11.0052 

REQUERENTE: CRISTINA SOUZA GONCALVES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Visto em bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes as 

indicadas em epígrafe, em que a parte sucumbente CRISTINA SOUZA 

GONCALVES, irresignada com o decisum, representada por advogado – 

Lei n. 9.099/1995, art. 41, § 2º -, apresentou recurso inominado no prazo 

legal de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição 

escrita com as razões e o pedido - Lei n. 9.099/1995, art. 42, caput -, 

assim como pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. Isso 

posto, diante deste pedido e o disposto no NCPC, art. 99, § 7º e art. 101, 

1º, em que “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, 

o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, 

incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se 

indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento” e “O recorrente 

estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre 

a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”, RECEBO o recurso 

somente no efeito devolutivo, uma vez que não há dano irreparável para a 

parte a ser evitado - Lei n. 9.099/1995, art. 43 -, bem como DETERMINO, 

caso não tenha(m) o(s) recorrido(s)/parte adversa sido intimado(s) para 

oferecer(em) a resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias - Lei n. 

9.099/1995, art. 42, § 2º, faça-o. Caso contrário, certifique a 

tempestividade das contrarrazões e remeta aos autos à Turma/Conselho 

Recursal para a análise. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. De Araputanga-MT por Rio Branco-MT, 12 de janeiro de 

2020 - 17:45:17. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000039-74.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 1000039-74.2019.8.11.0052 

REQUERENTE: DANIEL JOSE DE ASSIS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto em bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo 

como partes as indicadas em epígrafe, em que a parte sucumbente 

DANIEL JOSE DE ASSIS, irresignada com o decisum, representada por 

advogado – Lei n. 9.099/1995, art. 41, § 2º -, apresentou recurso 

inominado no prazo legal de 10 (dez) dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita com as razões e o pedido - Lei n. 

9.099/1995, art. 42, caput -, assim como pedido de concessão da 

assistência judiciária gratuita. Isso posto, diante deste pedido e o disposto 

no NCPC, art. 99, § 7º e art. 101, 1º, em que “Requerida a concessão de 

gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de 

comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, 

apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do 

recolhimento” e “O recorrente estará dispensado do recolhimento de 

custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao 

julgamento do recurso”, RECEBO o recurso somente no efeito devolutivo, 

uma vez que não há dano irreparável para a parte a ser evitado - Lei n. 

9.099/1995, art. 43 -, bem como DETERMINO, caso não tenha(m) o(s) 

recorrido(s)/parte adversa sido intimado(s) para oferecer(em) a resposta 

escrita no prazo de 10 (dez) dias - Lei n. 9.099/1995, art. 42, § 2º, faça-o. 

Caso contrário, certifique a tempestividade das contrarrazões e remeta 

aos autos à Turma/Conselho Recursal para a análise. Cumpra, expedindo 

o necessário. Às providências. De Araputanga-MT por Rio Branco-MT, 12 

de janeiro de 2020 - 17:37:28. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-37.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PONCIANO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 929 de 975



MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 8010042-37.2017.8.11.0052 

REQUERENTE: ELIANE PONCIANO DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA, ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Visto em bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, tendo como partes as indicadas em epígrafe, em que a 

parte sucumbente ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS, irresignada com o decisum, representada por advogado – 

Lei n. 9.099/1995, art. 41, § 2º -, apresentou recurso inominado no prazo 

legal de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição 

escrita com as razões e o pedido - .Lei n. 9.099/1995, art. 42, caput -, 

assim como devidamente preparado. Isso posto, RECEBO o recurso 

somente no efeito devolutivo, uma vez que não há dano irreparável para a 

parte a ser evitado - Lei n. 9.099/1995, art. 43 -, bem como DETERMINO, 

caso não tenha(m) o(s) recorrido(s)/parte adversa sido intimado(s) para 

oferecer(em) a resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias - Lei n. 

9.099/1995, art. 42, § 2º, faça-o. Caso contrário, certifique a 

tempestividade das contrarrazões e remeta aos autos à Turma/Conselho 

Recursal para a análise. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. De Araputanga-MT por Rio Branco-MT, 12 de janeiro de 

2020 - 17:28:39. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000314-57.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE MOREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 1000314-57.2018.8.11.0052 

EXEQUENTE: MARILENE GARCIA EXECUTADO: ROSIMEIRE MOREIRA DE 

ALMEIDA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c 

NCPC -, em que foi REQUERIDO pela parte exequente a DESISTÊNCIA DOS 

PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. A desistência do prosseguimento do processo, corolário do 

princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado 

pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é perfeitamente 

possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir 

com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte exequente, ACOLHO/HOMOLOGO 

A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – NCPC, arts. 

200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

assim como nessas hipóteses de desistência a Intimação da parte 

adversa. P. Cumpra. De Araputanga-MT por Rio Branco-MT, 12 de janeiro 

de 2020 - 18:07:49. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000541-13.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 1000541-13.2019.8.11.0052 

REQUERENTE: MARCELO V. VITORAZZI - EPP Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO – 

rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que foi REQUERIDO pela parte 

reclamante a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A desistência do 

prosseguimento do processo, corolário do princípio da disponibilidade, 

consiste na abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento 

da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, 

observados os requisitos da legislação e, diversamente do procedimento 

comum ordinário, no Juizado Especial Cível é prescindível a 

a n u ê n c i a / c o n s e n t i m e n t o  d a  p a r t e  a d v e r s a  p a r a  o 

reconhecimento/homologação da desistência. Nesses termos, Enunciado 

n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ, e a sua 

nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 90 - A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em vista a 

manifestação expressa da parte reclamante, ACOLHO/HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – NCPC, arts. 

200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

assim como nessas hipóteses de desistência a Intimação da parte 

adversa. P. Cumpra. De Araputanga-MT por Rio Branco-MT, 12 de janeiro 

de 2020 - 18:11:03. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-39.2019.8.11.0052
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA BARRETO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 1000785-39.2019.8.11.0052 

REQUERENTE: ANDRESSA BARRETO DE SOUZA REQUERIDO: 

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADOPAGO 

COM. REPRESENTACAO LTDA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC -, em que foi REQUERIDO pela parte reclamante a 

DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. A desistência do prosseguimento do 

processo, corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação 

do status alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é 

perfeitamente possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a mani festação expressa da par te rec lamante, 

ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O 

PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO – NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa. P. Cumpra. De Araputanga-MT por Rio 

Branco-MT, 12 de janeiro de 2020 - 18:15:47. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-25.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILDO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT6072-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 1000105-25.2017.8.11.0052 

REQUERENTE: ADEMILDO FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: LOJAO DOS 

MOVEIS LTDA, LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, art. 52 e 

ss. c/c CPC e NCPC -, em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. Transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

integralidade da sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo 

havido solicitação do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja 

escrita ou verbal, proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de 

sentença, dispensada nova citação – Lei n. 9.099/95, art. 52, IV. 

Condenado ao pagamento de quantia certa, independentemente de nova 

intimação pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o 

adimplemento voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na 

sentença e que ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por 

cento), não aplicando a de honorários de advogado de 10% (dez por 

cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/95 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e 

§§ e Enunciado n. 97 do FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual 

incidirá após o transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do 

patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - 

ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos autos – 

hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/95 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da 

própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de comunicação 

– Lei n. 9.099/95, art. 19. As intimações no Juizado Especial serão feitas 

na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Instruído o pedido com a memória discriminada e 

atualizada do cálculo – CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, 

art. 523 c/c art. 614, inciso II -, a magistrada que me antecedeu determinou 

a intimação do(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, limitando-se este 

em apresentar manifestação em sua defesa com o depósito de R$. 500,00 

(quinhentos reais) – Id. Número 13153280 -, fazendo-o em desacordo com 

a legislação e sem a prévia garantia do juízo, obrigatória nos processos 

em curso nos Juizados Especiais Cíveis, motivo pelo qual, em 

conformidade com o Enunciado n. 117 do FONAJE, deixo de 

conhecer/rejeito sem análise do mérito apresentado, cujos argumentos 

poderão ser futuramente apresentados após a garantia do juízo e desde 

que apresente a impugnação/embargos à execução no prazo. Nesses 

termos: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. PRÉVIA 

SEGURANÇA DO JUÍZO. NECESSIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCEDIMENTO PÓPRIO DE EXECUÇÃO PREVISTO NO ART. 

53 , § 1º , DA LEI Nº 9.099 /95. INAPLICABILIDADE DO ART. 736 DO CPC E 

DA LEI Nº 11.382 /2006. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. OS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS TÊM UM PROCEDIMENTO PRÓPRIO DE 

EXECUÇÃO, SENDO SUBSIDIÁRIA A APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CPC . 

SOB ESSE PRISMA, ALTERAÇÕES DECORRENTES DA LEI Nº 11.382 

/2006, RELATIVAS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, 

SOMENTE DEVEM SER APLICADAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NO QUE NÃO COLIDIREM COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS 

ESTATUÍDOS PELA LEI Nº 9.099 /1995. 2. NÃO OBSTANTE O ART. 736 DO 

CPC , COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.382 /2006, DISPENSE A 

GARANTIA DO JUÍZO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS, TAL REGRA 

NÃO É APLICÁVEL AOS JUIZADOS ESPECIAIS, HAJA VISTA A 

DISPOSIÇÃO DO ART. 53 , § 1º , DA LEI Nº 9.099 /95, QUE TRATA A 

PENHORA COMO PRESSUPOSTO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS. 

3. ENUNCIADO Nº 117 , LANÇADO PELO FONAJE. 4. RECLAMAÇÃO 

CONHECIDA E IMPROVIDA”. (TJDFT, Processo 145122720118070003 DF 

0014512-27.2011.807.0003, Orgão Julgador 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicação 16/04/2012, DJ-e Pág. 
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377, Julgamento 10 de Abril de 2012, Relator DEMETRIUS GOMES 

CAVALCANTI). Isso posto, transcorrido o prazo in albis (sem pagamento 

integral), será acrescido a multa de 10% (dez por cento) ao 

remanescente, razão pela qual DETERMINO a intimação do 

credor/exequente, através do seu advogado, para que apresente o valor 

atualizado do débito que afirma em aberto, obviamente com a acréscimo 

da multa /sanção apenas sobre o saldo devedor - descontando o 

montante já pago/adimplido – e, por fim, intime o devedor/executado, 

também por advogado, para imediato adimplemento, sob pena de, sem dar 

ciência prévia do ato ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 

655-A/NCPC, art. 854 e ss. - com a indicação do número do Cadastro de 

Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 

do devedor, requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora online -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação, porque “É obrigatória a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” - Enunciado n. 117 do FONAJE, 

aprovado no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES -, será de imediato 

intimado o executado (pessoa de seu advogado, representante legal, ou 

pessoalmente) – NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, 

querendo e NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou 

d a t a  d e  e v e n t u a l  d e p ó s i t o  e s p o n t â n e o ,  O F E R E Ç A 

EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos fundamentos admitidos estão 

disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 

e 156 do FONAJE, aquele aprovado no XXI Encontro FONAJE de 

Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 24 a 26 de novembro 

de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – SP 16 a 18 de novembro de 

2011. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada. 

Não apresentados os embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, 

qualquer das partes poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das 

alternativas do § 2º do art. 53 da Lei n. 9.099/95. Não solucionada a lide ou 

requerida a adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) 

credor(es)/exequente(s) para manifestar(em) se deseja(m) promover a 

alienação dos bens constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio 

de corretor credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 

685-C/NCPC, art. 880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Faça-o, observado o 

disposto na CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo 

o necessário. Às providências. De Araputanga-MT por Rio Branco-MT, 22 

de janeiro de 2020 - 22:19:29. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-72.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SUENI ALMEIDA FEITOSA RAVANEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA OAB - MT0015336A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 8010083-72.2015.8.11.0052 

REQUERENTE: SUENI ALMEIDA FEITOSA RAVANEDA REQUERIDO: OI S/A 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo 

objeto da lide foi afetado pelo STJ, Tema 954, e há determinação de 

"suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão e que tramitem 

no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015" (Decisão 

publicada no DJe de 07/06/2016). As questões submetidas a julgamento 

são: “- Ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de 

serviços não contratados ou (má) prestação de serviços de telefonia e 

internet, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o 

reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos. 

- prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de 

valores supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se 

tratando de serviços não contratados ou (má) prestação de serviços de 

telefonia e internet - se decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 

206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro prazo; - repetição de indébito 

simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da 

comprovação da má-fé do credor (artigo 42, parágrafo único, do Código 

de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, negligência e 

imperícia); - abrangência da repetição de indébito - se limitada aos 

pagamentos documentalmente comprovados pela parte autora na fase 

instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede de liquidação de 

sentença, mediante determinação à parte ré de apresentação de 

documentos”. Após isso, houve alteração do tema afetado, por 

determinação do Ministro relator, a fim de esclarecer as questões que 

foram afetadas e o alcance do sobrestamento, nos termos a seguir: “- A 

indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia 

/ plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o consequente 

pedido de indenização por danos morais, em contrato de prestação de 

serviços de telefonia fixa. - ocorrência de dano moral indenizável, em 

virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do plano de 

franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, 

bem como, se configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re 

ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos. - prazo prescricional 

incidente em caso de pretensão à repetição de valores supostamente 

pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não 

contratados de telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / 

plano de serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 

do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro 

prazo; - repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se 

prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do credor (artigo 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa 

(imprudência, negligência e imperícia); - abrangência da repetição de 

indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela 

autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede 

de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos”. Ademais, há determinação de que: "a 

suspensão atinge os processos que tratem das referidas questões, 

independentemente da fase em que se encontrem e da companhia de 

telefonia fixa apontada como ré, até que o recurso afetado ao regime dos 

recursos repetitivos seja julgado. Deverão ser suspensos os processos 

em trâmite em todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, 

inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios 

Recursais. Não é obstada a propositura de novas ações, tampouco a sua 

distribuição. Não se aplica o sobrestamento às transações efetuadas ou 

que vierem a ser concluídas. A suspensão não obsta a concessão de 

tutela provisória de urgência, desde que verificada sua efetiva 

necessidade e a presença de seus requisitos de acordo com o Código de 

Processo Civil de 2.015". Tendo ressaltado ainda que: "(…) 

considerando-se que os temas objeto da referida afetação influenciam 

tanto a fase de conhecimento quanto de cumprimento de sentença, e que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 932 de 975



milhares de ações versando sobre essas questões jurídicas, em fases 

processuais diversas, encontram-se tramitando nos tribunais pátrios, 

inclusive juizados especiais, ressoa imperiosa a necessidade de se obstar 

a prática de atos judiciais potencialmente lesivos às partes e a prolatação 

de decisões, nas instâncias ordinárias, dissonantes da posição a ser 

firmada por esta Corte Superior por ocasião do julgamento do recurso 

paradigmático, de modo a assegurar a eficácia integral desse provimento 

jurisdicional" (Decisão publicada no DJe de 24/06/2016). Após isso, a 

Primeira Seção, na sessão de julgamento de 14/12/2016, procedeu à nova 

afetação do tema, nos termos do art. 1.036 do CPC, "ratificando a decisão 

de afetação anteriormente proferida pelo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

e da qual já resultou a suspensão de processos análogos, em todo o 

território nacional" (acórdão publicado no DJe de 19/12/2016). Isso posto, 

considerando que há no processo alguma dessas questões, DETERMINO 

o cumprimento e suspensão do processamento até que o STJ decida o 

Tema 954 – NCPC, art. 1.037, II. Cumpra. Às providências. De 

Araputanga-MT por Rio Branco-MT, 22 de janeiro de 2020 - 22:40:52. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000913-22.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

THALYTA STHEPHANI ALMEIDA RIBEIRO (EMBARGANTE)

ELYMARCIO NUNES DE ARAUJO (EMBARGANTE)

EDYMARCIO NUNES DE ARAUJO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA OAB - SP255523 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Intimo a parte autora por meio do seu advogado 

(a) para providenciar a correta distribuição do processo na forma física. 

Conforme id. 30194973.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000120-49.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. B. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

Vistos. Considerando que a Carta Precatória não veio acompanhada da 

petição inicial, requisite-se esta ao juízo Deprecante, bem como redesigno 

a audiência de apresentação para o dia 02/04/2020 às 16h00min, 

expeça-se mandado de intimação. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 63703 Nr: 2075-11.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Hipólito Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Alexandre Moreira 

Nunes - OAB:16.206

 Autos nº 2075-11.2015.811.0032.

Código Apolo nº 63703.

 Vistos.

Considerando que a Defensoria Pública voltou a atuar na Comarca de 

Rosário Oeste/MT, REVOGO a nomeação feita ao advogado Nelson 

Alexandre Moreira Nunes (Ref. 152).

No mais, DETERMINO a intimação da Defensoria Pública para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente rol de testemunhas e requeira o que for de 

direito, o que faço com fulcro no art. 422 do Código de Processo Penal.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Rosário Oeste/MT, 16 de março de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93715 Nr: 2877-67.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Gabriel de Oliveira, Francisco Carlos 

Souza de Luque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO LOURENÇO 

SANCHES - OAB:11333, Defensoria Pública - OAB:

 “Vistos.

 1) Considerando a impossibilidade de intimação das vitimas, procedo com 

o interrogatório dos acusados e DESIGNO audiência para a oitiva dos 

faltantes para dia 02 de abril de 2020 às 15h00min. Saem os presentes 

intimados.

 2) Os elementos de autoria são bastante frágeis em relação ao acusado 

FRANCISCO. As testemunhas e vítimas ouvidas ainda em sede policial não 

lograram sequer identificar exatamente quem seria a pessoa conhecida do 

MARMITÃO. Não houve reconhecimento pessoal do acusado em sede 

policial. O réu não possui passagens relevantes e atuais pelo sistema 

criminal. Assim, inviável manter sua prisão preventiva, de modo que 

concedo liberdade provisória ao acusado mediante obrigação de 

comparecer MENSALMENTE no fórum para justificar suas atividades 

profissionais e indicar eventuais alterações de endereço.

Anoto, por necessário, que a situação fático-probatória é bastante diversa 

em relação ao corréu LUIS, sendo inviável a extensão por da liberdade 

provisória ao corréu.

O descumprimento da cautelar diversa acarretará a decretação da prisão 

preventiva.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75459 Nr: 2631-42.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Lacerda Maas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT-8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o autor/interessada 

para comparecer neste Juízo e retirar a carta precatória ou efetuar o 

preparo para o seu devido cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 60178 Nr: 666-97.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediones Rufino da Cruz, Ezequias Rufino da 

Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo França - 

OAB:3055/MT, WELLINGTON SILVA - OAB:5354

 Código nº 60178.

Processo nº 666-97.2015.811.0032.

Vistos.

Considerando retorno dos autos do E.TJMT, bem como o trânsito em 

julgado do Acórdão (Ref. 353), DESIGNO sessão para julgamento dos 

acusados EDIONES RUFINO DA CRUZ e EZEQUIAS RUFINO DA CRUZ pelo 

Tribunal Popular do Júri, a realizar-se no dia 16 de abril de 2020, com início 

às 09h.

Intimem-se os acusados, a Defesa e o Representante do Ministério 

Público, bem como as testemunhas arroladas pelas partes, para serem 

ouvidas em Plenário.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Rosário Oeste/MT, 16 de março de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13274 Nr: 1306-86.2004.811.0032

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamil Germano de Almeida Godoes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvano Coleta de Almeida - 

OAB:13554/MT

 Certifico que intimo o advogado da parte requerido, para indicar o novo 

endereço do requerido e manifestar-se sobre(fls 207/209), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27510 Nr: 1912-07.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Nunes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Esteves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 12.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - MT - OAB:Mat. 1526582

 Certifico que intimo o advogado da parte autora, para indicar o novo 

endereço da parte autora e manifestar-se sobre (fls 175/179), no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62721 Nr: 1692-33.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCCdC, AVCdA(, JGCdA(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a parte autora, para que requeira o que entender 

de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1001100-30.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINA BENEDITA MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENTINO VERGILIO GOMES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 EDITAL 

PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS PRAZO DE 30 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR. 

DIEGO HARTMANN PROCESSO n. 1001100-30.2019.8.11.0032 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Divisão e Demarcação]->DEMARCAÇÃO / 

DIVISÃO (34) POLO ATIVO: Nome: ANTONINA BENEDITA MARTINS 

Endereço: SITIO CEDRAL GRANDE, GLEBA MANDIOCAL, PERTO DA 

ESCOLA MUNICIPAL, ZONA RURAL, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 

78470-000 POLO PASSIVO: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: 

Edital para conhecimento de terceiros interessados, nos termos do art. 

576, parágrafo único, dos interessados ainda não representados nos 

autos, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que 

lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na 

petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A Senhora ANTONINA BENEDITA MARTINS, por 

intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

promove a presente AÇÃO DE DEMARCAÇÃO C/C REINVINDICATÓRIA 

com fulcro nos artigos 1.297, 1.298 do Código Civil e art. 946, inciso l, em 

face de FLORENTINO VERGILIO GOMES. A Requerente é proprietária de 

um imóvel rural, denominado Sitio Morro Redondo, na Gleba do Mandiocal. 

O referido imóvel é caracterizado pelas seguintes descrições: Inicia-se a 

descrição deste perímetro no vértice M-01, de coordenadas N 

8.346.323,03m e E 582.253,84m, situado no limite do CÓRREGO DE BRITO; 

deste, segue confrontando com CÓRREGO DE BRITO, com os seguintes 

azimutes e distâncias: 153º32’17” e 29,82m até o vértice M-02, de 

coordenadas N 8.346.296,33m e E 582.267,13m, situado no limite da JACI 

ANTONIA DA CUNHA; deste segue confrontando com JACI ANTONIA DA 

CUNHA, com os seguintes azimutes e distâncias: 164º05’49” e 89,41m até 

o vértice M-03, de coordenadas N 8.346.210,34m e E 582.291,63m; 

160º52’24” e 115,76m até o vértice M04, de coordenadas N 8.346.100,97m 

e E 582.329,56m; 183º11’38” e 153,28m até o vértice M-05, de 

coordenadas N 8.345.947,93m e E 582.321,02m; deste, segue 

confrontando com ESTRADA, com os seguintes azimutes e distâncias: 

183º12’16” e 42,40m até o vértice M-06, de coordenadas N8.345.905,60m 

e E 582.318,65m; 185º01’03” e 210,50m até o vértice M-07, de 

coordenadas N 8.345.695,91m e E 582.300,24m, situado no limite 

ESTRADA; deste, segue confrontando com AQUILES NATALINO CORREA, 

com os seguintes azimutes e distâncias: 197º03’11” e 215,31m até o 

vértice M-08, de coordenadas N 8.345.490,07m e E 582.237,10m; 

209º21’17” e 31,70m até o vértice M-09, de coordenadas N 8.345.462,44m 

e E 582.221,56m, situado no limite da AQUILES NATALINO CORREA; deste, 

segue confrontando com BENEDITO GENEROSO DA SILVA, com os 

seguintes azimutes e distâncias: 209º22’24” e 28,30m até o vértice M-10, 

de coordenadas N 8.345.437,78m e E 582.207,68m; 209º54’24” e 194,11m 

até o vértice M-11, de coordenadas N 8.345.269, 52m e E 582.110,90m; 

187º51’45” e 148,03m até o vértice M-12, de coordenadas N 

8.345.046,46m e E 582.080,09m, situado no limite da MT-244; deste, segue 

confrontando com NESTOR LEONARDO DE MORAES, com os seguintes 

azimutes e distâncias: 234º16’03” e 118,90m até o vértice M-14, de 

coordenadas N 8.244.977, 02m e E 581.983,57m, situado no limite da 

NESTOR LERONARDO DE MORAES; deste segue confrontado com 

VIRGILIO MANOEL CORREAS, com os seguintes azimutes e distâncias: 

317º07’09” e 254,90m até o vértice M-15, de coordenadas N 

8.345.163,80m e E 581.810,12m, situado no limite da VIRGILIO MANOEL 

CORREA; deste, segue confrontando com AQUILES NATALINO CORREA, 

com os seguintes azimutes e distâncias: 20º47’23” e 147,77m até o vértice 

M-16, de coordenadas N 8.345.301,95m e E 581.862,57m; 20º47’26” e 

357,63 até o vértice M-17, de coordenadas N 8.345.636,29m e E 

581.989,51m, situado no limite da AQUILES NATALINO CORREA; deste, 

segue confrontando com MARIO SEBASTÃO CORREA, com os seguintes 

azimutes e distâncias: 20º47’39” e 60,00, até o vértice M18, de 

coordenadas N 8.345.692,38m e E 582.010,81m; 4º40’24” e 137,47m até o 

vértice M-19, de coordenadas N 8.345.859,39m e E 582.022,01m; 

10º35’58” e 104,71m até o vértice M-20, de coordenadas 8.345.932,31m e 

E 582.041,27m; 68º16’47” e 35,37m até o vértice M21, de coordenadas N 

8.345.945,40m e E 582.074,13m; 123º59’10” e 31,68m até o vértice M-22, 

de coordenadas N 8.345.927,69m e E 582.100,40m, situado no limite da 

MARIO SEBASTIAO CORREA;, deste, segue confrontando com BENEDITO 

ZEFERINO CORREA NETO, com os seguintes azimutes e distâncias: 

14º17’47” e 84,96m até o vértice M23, de coordenadas N 8.346.010,02m e 

E 582.121,38m; 17º19’51” e 239,12m até o vértice M-24, de coordenadas 

N 8.346.238,28m e E 582.192,61m, situado no limite da BENEDITO 
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ZEFERINO CORREA NETO; deste, segue confrontando com CÓRREGO DE 

BRITO, com os seguintes azimutes e distâncias: 35º50’50” e 104,55m até o 

vértice M-01, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 

coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 

Geodésico Brasileiro, a partir, de coordenadas N m e E m, e encontram-se 

representadas no sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 

57º00’, fuso - 21, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 

distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M. 

A requerente vendeu parte do mencionado imóvel, correspondente a 8 

(oito) ha, tendo como ponto de referência o cemitério da comunidade, uma 

vez que o lote vendido situa-se em frente ao mencionado ponto. O 

requerido, no início do ano de 2017, cercou 12 h. de terra de sua 

propriedade, ultrapassando os 8 h. estipulados no contrato de compra e 

venda entabulado. Fora tentado acordo entre os contratantes, a fim de 

que o requerido retirasse as cercas colocadas na área pertencente à 

autora. Contudo, não houve êxito, afirmando, o requerido, que a situação 

se resolveria em sede judicial. Por tal motivo, sem alternativa outra, a 

requerente, por meio desta Defensoria, requer seja reconhecido seu 

direito, conforme as razões de fato e direito a seguir aduzidas. DECISÃO: 

Vistos em substituição. Inicialmente, verifico que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 e 320 do Código de Processo Civil, razão pela qual 

recebo a petição inicial. CITE-SE o réu por via postal, na qualidade de 

proprietário fronteiriço para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contestem 

a presente ação. Publique-se edital para conhecimento de terceiros 

interessados, nos termos do art. 576, parágrafo único, com prazo de 30 

(trinta) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RODRIGO 

DA CRUZ AZEVEDO, digitei. ROSÁRIO OESTE, 17 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-93.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PATRICIA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 

1001057-93.2019.8.11.0032. REQUERENTE: ELAINE PATRICIA DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a 

parte promovente para que junte aos autos o substabelecimento, bem 

como para que apresente a justificativa de sua ausência em audiência, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Diego 

Hartmann Juiz de Direito em Substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84063 Nr: 2938-59.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Carvalho da Cruz - ME, Gilson Carvalho 

da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilvanio Martins - 

OAB:12301-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono do suposto 

autor do fato para comparecer à audiência preliminar designada para o dia 

19/05/2020, às 09h00.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000631-81.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE VIEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYELLEN NUNES DA SILVA OAB - MT26496/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000631-81.2019.8.11.0032 REQUERENTE: DORALICE VIEIRA DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Certificada a 

tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito devolutivo apenas, na 

forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Considerando que as contrarrazões 

foram apresentadas no prazo legal, ENCAMINHEM-SE os autos para a 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com 

as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Diego Hartmann Juiz de Direito em Substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-84.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ESPECIOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYELLEN NUNES DA SILVA OAB - MT26496/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000495-84.2019.8.11.0032 REQUERENTE: JOAO ESPECIOSO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. Certificada a tempestividade, RECEBO o 

recurso em seu efeito devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 

9.099/95. Considerando que a parte apelada já apresentou contrarrazões 

no prazo legal, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Diego 

Hartmann Juiz de Direito em Substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-25.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYELLEN NUNES DA SILVA OAB - MT26496/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000583-25.2019.8.11.0032 REQUERENTE: JOVELINA MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 

Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito devolutivo 

apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Considerando que as 

contrarrazões foram apresentadas no prazo legal, ENCAMINHEM-SE os 

autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Diego Hartmann Juiz de Direito em 

Substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-54.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MILITINA ESTAQUIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYELLEN NUNES DA SILVA OAB - MT26496/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000497-54.2019.8.11.0032 REQUERENTE: MILITINA ESTAQUIA DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Certificada a 

tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito devolutivo apenas, na 

forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Considerando que as contrarrazões 

foram apresentadas no prazo legal, ENCAMINHEM-SE os autos para a 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com 

as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Diego Hartmann Juiz de Direito em Substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-11.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ROMEU DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000862-11.2019.8.11.0032 REQUERENTE: VICTOR ROMEU DE OLIVEIRA - 

ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Certificada a 

tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito devolutivo apenas, na 

forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Considerando que as contrarrazões 

foram apresentadas no prazo legal, ENCAMINHEM-SE os autos para a 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com 

as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Diego Hartmann Juiz de Direito em Substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-73.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONITA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000638-73.2019.8.11.0032 REQUERENTE: ANTONITA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Considerando que as contrarrazões foram apresentadas no prazo legal, 

ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Diego Hartmann Juiz de Direito 

em Substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-48.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO FEDATO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000101-48.2017.8.11.0032 REQUERENTE: MARIA DO CARMO FEDATO - 

ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Certificada a 

tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito devolutivo apenas, na 

forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Considerando que as contarrazões 

foram apresentadas no prazo legal, ENCAMINHEM-SE os autos para a 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com 

as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Diego Hartmann Juiz de Direito em Substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-11.2016.8.11.0032

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 936 de 975



Parte(s) Polo Ativo:

NOEME ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT9022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000248-11.2016.8.11.0032 REQUERENTE: NOEME ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e outros 

Vistos. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Considerando 

que as contrarrazões foram apresentadas no prazo legal, 

ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Diego Hartmann Juiz de Direito 

em Substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-57.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS CERUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000846-57.2019.8.11.0032 REQUERENTE: MATHEUS CERUTTI 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. Certificada a 

tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito devolutivo apenas, na 

forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Considerando que as contrarrazões 

foram apresentadas no prazo legal, ENCAMINHEM-SE os autos para a 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com 

as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Diego Hartmann Juiz de Direito em Substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-17.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000784-17.2019.8.11.0032 REQUERENTE: ANA MARIA GOMES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 

Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito devolutivo 

apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Considerando que as 

contrarrazões foram apresentadas no prazo legal, ENCAMINHEM-SE os 

autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Diego Hartmann Juiz de Direito em 

Substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-74.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE LIMA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000248-74.2017.8.11.0032. REQUERENTE: ANA DE LIMA TAQUES 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Pois bem. Ante o teor da petição de Id. 27625220, 

considerando que as partes compuseram-se amigavelmente, HOMOLOGO 

o acordo. No mais, verifico que a parte requerida comprovou o pagamento 

do acordo efetuado. Pois bem. Nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil “extingue-se a execução quando: II – a obrigação 

for satisfeita (...)”. Ante o exposto, julgo extinta por sentença a execução 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, DETERMINO a expedição de alvará judicial em 

favor da parte requerente. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Comunique-se. Diego Hartmann Juiz de Direito em Substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-66.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000201-66.2018.8.11.0032. REQUERENTE: RAQUEL ANTONIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. No decorrer do procedimento, a 

parte requerida noticiou o pagamento do débito. É o breve relato. 

Fundamento e DECIDO Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil “extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita (...)”. Ante o exposto, julgo extinta por sentença a execução com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil. Sem prejuízo, DETERMINO a expedição de alvará judicial em favor da 

parte requerente. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de 

Direito em Substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-21.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FERREIRA LOUZADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000010-21.2018.8.11.0032. REQUERENTE: CLEITON FERREIRA 

LOUZADA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. No decorrer 

do procedimento, a parte requerida noticiou o pagamento do débito. É o 

breve relato. Fundamento e DECIDO Nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil “extingue-se a execução quando: II – a obrigação 

for satisfeita (...)”. Ante o exposto, julgo extinta por sentença a execução 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, DETERMINO a expedição de alvará judicial em 

favor da parte requerente. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz 

de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-97.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000186-97.2018.8.11.0032. REQUERENTE: HELIZANGELA DE ALMEIDA E 

SILVA REQUERIDO: CLARO TV Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. No decorrer do procedimento, a 

parte requerida noticiou o pagamento do débito. É o breve relato. 

Fundamento e DECIDO Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil “extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita (...)”. Ante o exposto, julgo extinta por sentença a execução com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil. Sem prejuízo, DETERMINO a expedição de alvará judicial em favor da 

parte requerente. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de 

Direito em Substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-50.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MENDES JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000129-50.2016.8.11.0032. REQUERENTE: MENDES JOSE DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. No decorrer do procedimento, a 

parte requerida noticiou o pagamento do débito. É o breve relato. 

Fundamento e DECIDO Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil “extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita (...)”. Ante o exposto, julgo extinta por sentença a execução com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil. Sem prejuízo, DETERMINO a expedição de alvará judicial em favor da 

parte requerente. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de 

Direito em Substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-03.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000147-03.2018.8.11.0032. REQUERENTE: JOSE VITOR DE ALMEIDA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. No decorrer do 

procedimento, a parte requerida noticiou o pagamento do débito. É o breve 

relato. Fundamento e DECIDO Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil “extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita (...)”. Ante o exposto, julgo extinta por sentença a execução com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil. Sem prejuízo, DETERMINO a expedição de alvará judicial em favor da 

parte requerente. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de 

Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000946-12.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO VITOR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000946-12.2019.8.11.0032. REQUERENTE: ALESSANDRO VITOR DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. No decorrer do 

procedimento, a parte requerida noticiou o pagamento do débito. É o breve 

relato. Fundamento e DECIDO Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil “extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita (...)”. Ante o exposto, julgo extinta por sentença a execução com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil. Sem prejuízo, DETERMINO a expedição de alvará judicial em favor da 

parte requerente. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de 

Direito em Substituição

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 59354 Nr: 1208-57.2012.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROBSON QUEIROZ MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 
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ALMEIDA - OAB: 7355-A

 [...]Não havendo diligências complementares a serem analisadas e, 

inexistindo vícios a serem sanados, DECLARO o feito preparado para 

julgamento.Assim, desde já, DESIGNO a sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri para o dia 29 de julho de 2020, às 09h00min, a qual 

realizar-se-á no plenário da Câmara de Vereadores deste 

município.Intimem-se os senhores jurados, o réu, a Defensoria Pública, o 

Ministério Público e as testemunhas arroladas (Ref: 173 e 169).Oficie-se a 

Câmara Municipal solicitando seja o plenário disponibilizado para a data 

aprazada.Requisite-se o apoio da Polícia Militar.Comunique-se o Conselho 

da Magistratura sobre a data designada, nos termos do art. 43 do 

COJE.Por fim, determino a Sra. Gestora Judiciária que, observe todas as 

alterações inseridas pela Lei nº 11.689/2008, bem como as prescrições 

contidas na CNGC/MT.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69331 Nr: 972-37.2014.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERADORA DO VALLE LTDA, ANDRÉ LUIS 

GIANINI ZANETI, MARIA ISABEL GIANINI ZANETI, FABIO LUCIANO GIANINI, 

LENIANE APARECIDA DE OLIVEIRA DORILEO ZANETI, ROSAMARIA 

GIANINI ZANETI, LUIZ ANTÔNIO ZANETI, MARIA ISABEL GIANINI ZANETI, 

LILIAN DIAS PEREIRA ZANETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, de R$ 1.465,00 

(UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) no prazo de 48 

horas. Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT e 

emitir a guia de complementação de diligência, e informar nos autos o 

pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão 

d e  g u i a  c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82680 Nr: 1617-57.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SAMPAIO MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, de R$ 455,00 

(QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)) no prazo de 48 horas. 

Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a 

guia de complementação de diligência, e informar nos autos o pagamento. 

Site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão de guia 

c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86304 Nr: 919-17.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLEN REGYNA PEREIRA DE 

ARRUDA - OAB:23823/O

 Vistos etc.

Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes a 

especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, justificando-as com objetividade, pena de indeferimento.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000392-77.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA SILVA SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000392-77.2020.8.11.0053. AUTOR(A): ELIAS DA SILVA SAMPAIO REU: 

PREFEITURA DE CUIABA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil, dispenso audiência de conciliação ou mediação, 

em vista do enunciado n.° 01 dos Juízes dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso: “Enunciado 1 – A critério do 

juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Nada impede, contudo, que a 

audiência conciliatória ocorra se for do interesse da parte Requerida. 

CITEM-SE as Requeridas, para querendo, responderem a presente ação 

em 30 dias, conforme enunciado retromencionado. Faça consignar no 

mandado que em caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora, na forma e para 

os efeitos dos artigos 334, 344 e 345, II, do Código de Processo Civil. 

Vindo resposta do Ente Público Requerido, com ou sem juntada de 

documentos, abra-se vista à parte autora, para querendo, impugnar no 

prazo legal. Expeça-se o necessário. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 16 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000906-64.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES OAB - MT12554-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOCADIA JACINTA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000906-64.2019.8.11.0053. REQUERENTE: DAGOBERTO PASCHOAL 

FIGUEIRA PERES REQUERIDO: LEOCADIA JACINTA FERREIRA Vistos etc. 

Inicialmente, recebo as petições de id. 20695773, 20948535, 25307417, 

25878107 e 26535684 como emendas da inicial. De acordo com o art. 616, 

VI, do CPC, o credor do herdeiro tem legitimidade concorrente para propor 

ação de inventário, desta feita, recebo a inicial quanto este objeto e 

DEFIRO a abertura do inventário do de cujos Idalicio Candido Ferreira. 

Quanto ao pedido de nomeação do credor ao cargo de inventariante, 

tem-se que este deve ser INDEFERIDO. Antes da nomeação de pessoa 

estranha, a ordem legal determina que, não havendo herdeiros 

interessados, legatários ou testamento, deverá ser nomeado inventariante 

judicial; não havendo previsão para nomeação do credor. Outrossim não 

tendo o Requerente, neste primeiro momento, condições de individualizar 

os bens que compõem a herança, a aferição do valor da causa deverá 

ser realizada após a citação dos herdeiros e nomeação de inventariante, 

que prestará as primeiras declarações e indicará os bens que compõe o 

espólio. Por outro lado, tem-se que o pedido de “Habilitação de Crédito”, de 

acordo com o artigo 642, § 1º do CPC, deve ser autuado em apenso aos 

autos de inventário. Nesse interim, DEIXO de receber a inicial no que diz 

respeito ao pedido de habilitação de crédito em face do quinhão do 
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herdeiro, devendo a execução do seu crédito se dar em ação própria. 

CITEM-SE os herdeiros indicados do teor da presente. INTIME-SE o 

Requerente. Cumpra-se. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 16 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-21.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA FERREIRA BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

12:10 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-13.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GILAINE REGINA DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

12:20 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGer 13:2

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-13.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GILAINE REGINA DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

12:20 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER. 13:2

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-57.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. G. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. S. (REQUERIDO)

T. B. S. (REU)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

12:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-27.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DO BOM DESPACHO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

12:40 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-27.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DO BOM DESPACHO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

12:40 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-94.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

12:50 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-94.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

12:50 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-26.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NIVA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))
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AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

13:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-11.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NIVA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

13:10 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER. 13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-93.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NIVA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

13:20 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-78.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NIVA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

13:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER. 14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-33.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JEORGE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

13:40 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-18.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JEORGE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

13:45 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-03.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JEORGE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

13:50 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-85.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DE ALMEIDA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

13:55 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-70.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DE ALMEIDA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

14:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000097-40.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

14:05 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-17.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIDIA PEDROSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

14:10 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002693-31.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO GALDINO DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA ROCHA OAB - MT25880/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - MT PREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002693-31.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:GONCALO 

GALDINO DELGADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL COSTA 

ROCHA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, do 

teor da decisão proferida nos autos. 17 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-02.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA LUZIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

14:15 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-84.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

14:20 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-39.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JELSON COSTA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

14:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010245-64.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT11276-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 17 de março de 2020 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-24.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEONE GOMES PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

14:35 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001410-07.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA SEBASTIANA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 17 de março de 2020 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-09.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA GISELE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

14:40 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001055-60.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 17 de março de 2020 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000027-57.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TAPAJOS SEMPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CONCEICAO DOS SANTOS OAB - MT11911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 17 de março de 2020 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-82.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000424-82.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:WILSON ALVES 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-91.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA GISELE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

14:45 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001332-13.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINO SANTANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1001332-13.2018.8.11.0053 POLO ATIVO:FIRMINO 

SANTANA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DA TURMA RECURSAL exarada nos autos 

do processo abaixo identificado, para que em 5 dias manifeste o que 

entender de direito. 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-52.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO LUCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000426-52.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JOAO BOSCO 

LUCIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 14:50 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-76.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PEREIRA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

14:50 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 014/2020 – DF.

A Dra JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA, MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Foro desta Comarca de São Félix do Araguaia - MT, em substituição legal, 

no uso de suas atribuições legais, etc.

Considerando as reformas do prédio do Fórum da Comarca de São Félix 

do Araguaia, que abrange manutenção corretiva e preventiva.

Considerando que as obras de reparos e manutenção ocorrerão durante o 

expediente forense, não permitindo que certos reparos sejam feitos, 

porque exigem a ausência de pessoas no prédio, bem como o 
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desligamento de rede elétrica.

Considerando que as reformas consistirão na troca de portas, pinturas de 

paredes e do piso de todo o prédio, o que impossibilita o acesso de 

público; podendo causar riscos aos servidores e jurisdicionados.

 R E S O L V E:

 Art. 1º - SUSPENDER o expediente forense no âmbito do Poder Judiciário 

desta Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos dias 18 (quarta-feira), 

19 (quinta-feira) e 20 (sexta-feira) de março de 2020, para execução de 

obras no prédio desta Unidade Judiciária.

Art. 2º. SUSPENDER os prazos processuais, nas datas informadas no item 

1º, ficando os mesmos prorrogados para o primeiro dia útil.

 P.R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, representante da OAB e Promotoria de Justiça.

São Félix do Araguaia, 17 de março de 2020

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito e Diretora do Foro

 

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 12/2020-GAB

 A Doutora Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini - Juíza de Direito e Diretora 

do Foro da Comarca de São José dos Quatro Marcos, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc. CONSIDERANDO a 

recomendação proferida na Portaria- Conjunta n. 247 de 16 de Março de 

2020 pelo Excelentíssimo Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA – Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça/MT e pelo 

Excelentíssimo Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA – Corregedor 

Geral da Justiça/MT em seu artigo 18; a qual recomenda sem prejuízo na 

remuneração, o afastamento das funções aos servidores acima de 60 

(sessenta) anos de idade ou portadores de doenças crônicas, que 

compõem grupo de risco de aumento de mortalidade por COVID-19, 

devendo atuar em regime de teletrabalho; CONSIDERANDO o §1 do artigo 

18 da Portaria- Conjunta n. 247 de 16 de Março de 2020, após a devida 

fiscalização e constatação pela Diretoria Geral do Foro de São José dos 

Quatro Marcos-MT, de que os servidores a serem dispensados que se 

enquadram na respectiva determinação da portaria mencionada, não tem a 

possibilidade de realizar os trabalhos de forma remota em suas 

residências, pelo motivo de não possuírem as ferramentas de trabalhos 

necessárias para o desempenho da função, na modalidade mencionada; 

CONSIDERANDO que na comarca há servidores que apresentam quadros 

de eminência de gripes e resfriados e visando adotar medidas preventivas 

temporárias ao contágio em virtude da pandemia do eminente COVID-19 

que afeta todo o país; CONSIDERANDO o risco de contágio aos oficiais de 

justiça e agente de infância e juventude, que exercem atividades externas, 

que tem contato direto com os jurisdicionados, e no caso dos oficiais de 

justiça em cumprimento a determinações e mandados em lugares 

insalubres, aumentando de forma significativa as chances de proliferação 

do vírus; RESOLVE: Art. 1.º SUSPENDER os prazos processuais no âmbito 

do Foro Judicial desta Comarca pelo período estipulado na Portaria- 

Conjunta n. 247 de 16 de Março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso e da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso . Art. 2.º Dispensar os servidores de suas atividades com o 

consequente abono das faltas, quais sejam eles: Adão Francisco do 

Nascimento, matrícula 4510, Alda Mery Rocha da Silva, matrícula 5418, 

Arlindo Rodrigues Nogueira, matrícula 6096, Marly Eulézia de Paula, 

matrícula 4984, pelo requesito da idade superior a 60 (sessenta) anos, 

pelo período de 15 (quinze) dias de 17/03/2020 a 31/03/2020, 

advertindo-os que, com a revogação da portaria n. 247 vigente, deverão 

assim, retornarem a suas atividades de forma imediata, bem como, 

dispensar de suas atividades, todos e quaisquer servidores, terceirizados 

e estagiários, que apresentarem sintomas referente a gripes e resfriados, 

tosse seca, etc, pelo período de 04 (quatro) dias para tratamento e 

melhora do quadro de saúde apresentado, prorrogável por igual período, 

caso necessário, advertindo que, com a revogação da portaria n. 247 

vigente, deverão assim, retornarem a suas atividades de forma imediata.

Art. 3.º Determinar aos oficiais de justiça e agente de infância e juventude 

desta comarca, a cumprirem somente os mandados e determinações em 

caráter de urgência, em matéria de plantão judicial, devendo os mesmos 

tomar todos os cuidados necessários que o momento exige a estes 

cumprimentos. Publique e cumpra-se, remetendo cópia ao Tribunal de 

Justiça e à Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

 São José dos Quatro Marcos, 17 de Março de 2020. Lilian Bartolazzi 

Laurindo Bianchini

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000511-17.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AFONSO SOUZA PINTO (REU)

 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000514-69.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DA SILVA MANSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Cer t i dão  Processo : 

1000514-69.2019.8.11.0039; Valor causa: R$ 11.976,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Aposentadoria por Invalidez, 

Auxílio-Doença Previdenciário, Concessão, Restabelecimento] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins que o requerido 

embora devidamente citado, deixou transcorrer in albis o prazo para 

contestação. Isto posto, impulsiono os autos à parte autora. S JOSÉ Q 

MARCOS, 17 de março de 2020 SEDE DO VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS E INFORMAÇÕES: Fórum Des. João da C. 

CavalcantiRua Pres. Getúlio Vargas, s/n, Vista Alegre, S JOSÉ Q MARCOS 

- MT - CEP: 78285-000 TELEFONE: (65) 32511182

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65580 Nr: 2139-97.2015.811.0039

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO TRAVAGINI, NADIR RODRIGUES 

VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER LUIS CABASSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2139-97.2015.811.0039 CÓDIGO 65580

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO TRAVAGINI e NADIR RODRIGUES 

VARGAS

PARTE RÉ: VALTER LUIS CABASSA e VALDINEI GARDAS DA SILVA e 

JOÃO DANI e LUÍZ CABOCLO DA SILVA

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/11/2015
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VALOR DA CAUSA: R$ 150.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Carlos Roberto Travagini brasileiro, convivente, 

comerciante, titular do RG nº 356.253 SSP/MT e do CPF nº 

304.571.901-59, e Nadir Rodrigues Vargas, brasileira, convivente, 

comerciante, titular do RG nº 558.056 SSP/MT e CPC nº 393.941.581-20, 

ambos com endereço na Av. São Paulo, nº 2148, Bairro Jardim Rondon, no 

município de São José dos Quatro Marcos/MT, por intermédio de seus 

advogados e bastante procuradores que ao final subscrevem, com 

endereço profissional na Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 851, Centro, 

São José dos Quatro Marcos, vem respeitosamente perante Vossa 

Excelência propor a presente Ação de Usucapião Extraordinária, com 

fulcro no artigo 1238, Parágrafo Único do Código Civil, em face de Valter 

Luiz Cabassa, brasileiro, casado, comerciante, titular do CPF nº 

361.983.901-87, residente e domiciliado na Av. Tamandaré, 760, na cidade 

de Maringá – PR, CEP 87.013-210, pelas razões de fato e de direito a 

seguir aduzidas. 1 – DA JUSTIÇA GRATUITA Os Requerentes convivem 

em união estável há aproximadamente 30 anos, trabalham juntamente com 

sua família no imóvel objeto da presente ação desde o ano de 2 1994, e 

buscam regularizar a propriedade do imóvel no qual construíram sua vida 

pessoal e profissional. Os Requerentes tem um pequeno restaurante no 

imóvel usucapiendo, onde trabalham juntamente com seus filhos, e de 

onde retiram sua mantença. Desde janeiro do ano de 2012 os Requerentes 

regularizaram sua atividade comercial com o registro de 

Microempreendedor Individual, conforme documentação em anexo. Ocorre 

que os Requerentes não possuem condições de arcar com as custas 

processuais, taxas, emolumentos e honorários advocatícios sem prejuízo 

do seu sustento e de sua família, conforme afirmaram em declaração de 

hipossuficiência em anexo. Por esse motivo requer se digne Vossa 

Excelência de deferir-lhe os benefícios da Justiça Gratuita de acordo com 

o artigo 4º. da Lei nº 1.060/50. 2 – DOS FATOS O imóvel urbano objeto da 

presente ação está registrado atualmente no Registro Geral de Imóvel da 

Comarca de São José dos Quatro Marcos, sob o nº. 4.545, com Registro 

Anterior no CRI de Mirassol D'Oeste/MT, sob o nº 9.675, em nome de 

Valter Luiz Cabassa, com a denominação de Um lote de terras, 

denominado "ESTÂNCIA TRANSBOI - QUATRO MARCOS", situado no 

PERÍMETRO URBANO, deste município e comarca, com área de 2.103 m2, 

no endereço Av. São Paulo, nº 2148, conforme Cópia da Matrícula anexa. 

O Requerente juntamente com sua família vem mantendo a posse de forma 

mansa e pacífica, contínua, sem oposição e com animus domini, sobre a 

área urbana acima 3 descrita por mais de 20 (vinte) anos, conforme 

inclusive reconhecido na Notificação Extrajudicial enviada pelo Réu. 

Passaremos a narrar como se deu o início da posse dos Requerentes e 

como se perdurou ao longo dos anos. No início do ano de 1993, no imóvel 

objeto da demanda estava instalado um posto de gasolina de propriedade 

do Requerido, sendo que no pátio havia uma construção onde funcionava 

um restaurante, que era arrendado para uma Senhora da qual os 

Requerentes não recordam o nome. Com o fim do arrendamento para essa 

Senhora, o Requerido propôs aos Requerentes que adquirissem as 

instalações do restaurante daquela senhora tais como freezer, geladeira, 

mesas, utensílios de cozinha, e montasse naquele local um restaurante. 

Propôs ainda que não cobraria aluguel do imóvel, mas que os Requerentes 

fornecessem refeição para toda a sua família. A proposta foi aceita pelos 

Requerentes que de fato adquiriram uma parte das instalações da citada 

senhora, e ainda outros equipamento e instalações novos. Os 

Requerentes então abriram no imóvel uma empresa sob a denominação de 

N R Vargas - ME, conforme Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, 

holerites e Livro de Saída em anexo, que demonstram a data da 

constituição (29/07/1993), bem como o endereço da empresa, como sendo 

Av. São Paulo, 2148, São José dos Quatro Marcos/MT. No entanto, alguns 

meses depois, ainda no ano de 1993, o Requerido repentinamente foi 

embora da cidade em decorrência de dívidas, no linguajar popular ele 

“anoiteceu e não amanheceu”. 4 Os credores do Requerido passaram a 

invadir as instalações do posto e levar qualquer coisa de valor, tentando 

fazer a mesma coisa com as instalações do restaurante dos Requerentes 

que estava no pátio. Com isso, os Requerentes foram obrigados a 

desocupar o local, para que seus pertences não fossem apanhados pelos 

credores do Requerido, levando-os para um barracão de propriedade do 

Sr. César Bronca. Os Requerentes então passaram a alugar um imóvel no 

Posto do Sr. Adolfo, atualmente Posto 56, onde permaneceram 

trabalhando por aproximadamente um ano, ou seja, até o final do ano de 

1994, quando o Posto foi vendido. Os Requerentes então consultaram um 

advogado para saber se poderiam ocupar o imóvel objeto dessa demanda 

sem o consentimento do Requerido, tendo tal advogado afirmado aos 

Requerentes que poderiam sim porque outras pessoas poderiam invadir, 

eis que o imóvel estava totalmente abandonado. Em sua simplicidade os 

Requerentes de fato acreditaram que poderiam ocupar o imóvel como 

proprietário, uma vez que o imóvel estava abandonado há 

aproximadamente 1 ano, e totalmente depredado, sem portas, pias, 

chuveiros, vasos sanitários, balcão, janelas, bomba de poço, instalações 

elétricas, etc. E assim, desde o ano de 1994 os Requerentes passaram a 

ocupar o imóvel objeto dessa demanda sem qualquer permissão e/ou 

autorização do Requerido (até porque estavam em lugar incerto e não 

sabido), na qualidade de donos, inclusive defendendo sua posse em 

várias tentativas de invasão de credores do Requerido. 5 A partir de sua 

entrada os Requerentes reformaram o imóvel, refazendo todas as 

instalações depredadas e instalando novamente seu Restaurante onde 

continuaram a trabalhar juntamente com sua esposa, retirando o seu 

sustento e de sua família. Os Requerentes também estabeleceram sua 

residência no local, utilizando e zelando de todo o imóvel como senhores e 

proprietários, cumprindo as exigências municipais para os imóveis 

urbanos. Porém para surpresa dos Requerentes, no ano de 1995 o 

Requerido veio até esta cidade e pediu aos Requerentes que 

desocuparem o imóvel ou que começassem a pagar aluguel. Os 

Requerentes informaram que não sairiam pois haviam feito benfeitorias no 

imóvel e não tinham condições de pagar aluguel. O Requerido informou 

então que entraria com uma ação possessória para retirá-los do imóvel. 

Depois dessa discussão, os Requerentes nunca mais tiveram notícias do 

Requerido e tampouco mantiveram com o mesmo qualquer contato. 

Portanto, os Requerentes ficaram de 1994 até os dias atuais na posse do 

imóvel, sem nenhum contrato ou permissão do Requerido, ainda que 

verbal, para ocupação do imóvel, não sofrendo também nenhuma 

oposição a sua posse por parte deste. Durante a posse dos Requerentes 

que já ultrapassou o patamar de 02 (duas) décadas, e se confunde com 

história de vida e de trabalho (fotos anexas), os possuidores com animus 

de proprietários se mantêm na posse mansa e pacífica do imóvel, 

cumprindo em seus nomes os pagamento de água, energia e todas as 

obrigações de proprietários de imóveis urbanos, como demonstra os 

documentos anexos. 6 Portanto desde o ano de 1994, os Requerentes 

são legítimos possuidores da seguinte área: Memorial Descritivo: 

Propriedade: Estância Travagini Proprietário: Carlos Roberto Travagini 

Município: São José dos Quatro Marcos Comarca: São José dos Quatro 

Marcos Estado (UF): Mato Grosso Área da Poligonal: 2.670,58 m² 

Perímetro: 213,53m Descrição do Perímetro: Inicia-se a descrição deste 

perímetro no vértice M01: deste, segue confrontando com as terras do Sr. 

Valdinei Gardas da Silva, com o seguinte azimute e distância: 167°52’01” e 

40,00m até o vértice M02; deste, segue confrontando com as terras do Sr. 

Luis Caboclo da Silva, com o seguinte azimute e distância 167°52’51” e 

26,52m até o vértice M03; deste, segue confrontando com as terras do Sr. 

João Dani, com os seguintes azimutes e distâncias: 257°52’21” e 40,00m 

até o vértice M04; 347°52’21” e 67,00m até o vértice M05; deste, segue 

confrontando com a Avenida São Paulo, com o seguinte azimute e 

distância 078°33’22” e 40,00m até o vértice M01, ponto inicial da descrição 

deste perímetro. Em janeiro do ano de 2012 os Requerentes deixaram de 

trabalhar com a empresa N R Vargas - ME, em virtude da grande carga 

tributária que acarretava, e regularizaram sua atividade comercial com o 

registro de Microempreendedor Individual, conforme cópia do Contrato 

Social em anexo. No entanto, no dia 20 de março de 2015, o primeiro 

Requerente foi surpreendido com uma Notificação Extrajudicial, onde o 

Requerido reconhecia sua posse por 20 (vinte) anos e solicitava a 

desocupação do imóvel, sob o fundamento de que o mesmo ocupava o 

imóvel desde 1995 sem contrato escrito entre as partes (doc. Anexo). A 

notificação causou espanto aos Requerentes, que depois de mais de 20 

anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta, se viram coagidos a 

desocupar o imóvel, perdendo tudo que ali mantiveram até os dias atuais e 

principalmente o restaurante que é sua fonte de renda, de onde retira o 

seu sustento e de sua família. Posteriormente, já no mês de julho de 2.015, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 945 de 975



o primeiro Requerente recebeu outra Notificação Extrajudicial, nos mesmo 

termos da anterior, conforme cópia anexa. Diante das notificações não 

restou alternativa aos Requerentes a não ser o ajuizamento da presente 

demanda, com vistas a salvaguardar o direito já adquirido sobre o bem 

imóvel acima descrito. 3 – DO DIREITO 3.a) DA USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA - REDUÇÃO PARA 10 ANOS - MORADIA HABITUAL E 

SERVIÇO DE CARÁTER PRODUTIVO A Usucapião Extraordinária consiste 

no direito de propriedade adquirido mediante a posse mansa, pacífica e 

ininterrupta por 15 anos, podendo ser reduzida para 10 anos caso o 

possuidor estabeleça no imóvel a sua residência ou tenha realizado 

obras/serviços de caráter produtivo. 8 Eis a lição estampada no artigo 

1238 do Código Civil: Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem 

interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a 

propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao 

juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo 

estabelecido neste artigo reduzir-seá a dez anos se o possuidor houver 

estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou 

serviços de caráter produtivo. Ademais, sobre os requisitos para a 

configuração da usucapião extraordinária, 9 posse; d) a sentença judicial 

declaratório da aquisição do domínio por usucapião, que constituirá o título 

que deverá ser levado ao registro imobiliário, para registro.1 A posse 

contínua e ininterrupta é aquela que completa todo o lapso temporal exigido 

para a usucapião sem sofrer qualquer interrupção, por parte do 

possuidor, nos atos de configuração da posse. E a posse incontestada, 

mansa e pacífica é a que não sofre nenhum tipo de contestação por parte 

do proprietário ou interessados durante o período necessário para se 

configurar a usucapião. animus domini, por sua vez, consiste na maneira 

como é exercida a posse, que se dá com a atuação e comportamento do 

possuidor como se fosse dono do imóvel. Nesses 10 Temos, portanto, que 

no caso em tablado a posse vem sendo exercida de maneira mansa, 

pacífica, contínua e incontestadamente para usucapião conforme 

estabelecidos no artigo acima citado, sendo que os períodos para 

prescrição aquisitiva estão devidamente cumpridos, quais sejam, 10 (dez) 

anos para a usucapião qualificada pela posse trabalho e 15 (quinze) anos 

para a usucapião extraordinária prevista no caput do artigo. Pois bem. No 

caso em tela, posse está sendo exercida pelos Requerentes desde 1994 

ininterrupta e incontestadamente vez que em nenhum momento deixou de 

exercê-la, bem como já se passaram mais de 20 (vinte) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação por parte do proprietário, que até a 

pouco tempo encontrava-se em lugar incerto e não sabido. Do mesmo 

modo durante todo o tempo a posse foi exercida com exclusividade pelos 

Requerentes e com patente animus domini já que sempre se comportou 

como dono do imóvel, inclusive defendendo a posse contra terceiros. A 

posse como acima demonstrado resta inconteste, pois que durante os 

mais de 20 anos de posse o proprietário Sr. Valter Cabassa jamais se 

insurgiu quanto a ela, sequer dando notícia de seu paradeiro. A única 

manifestação do proprietário ocorreu ao final do mês de março de 2015, 

por meio de uma notificação extrajudicial de desocupação do imóvel, que 

segue em anexo, onde o mesmo reconhece 20 anos de posse 

incontestada e ininterrupta, sem qualquer vínculo de subordinação ou 

contratação por parte do Sr. Carlos com o Sr. Valter, consoante trecho da 

notificação supra que abaixo transcrevemos: 13 privilegiada no tempo. A 

característica principal desta modalidade de usucapião é dispensa do justo 

título e a boa-fé, reduzindo-se o lapso prescricional em razão de ter o 

possuidor dado destinação que atende a função social da propriedade. 

Função social da propriedade. Art. 5º, XXIII da CF/88: A propriedade 

atenderá a sua função social; art. 170 da CF/88: A ordem econômica, 

fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observados os seguintes princípios da propriedade privada e da 

função social da propriedade. Art. 182, § 2º da CF/88. A propriedade 

urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Posse 

ad usucapionem. Mansa, pacífica e ininterrupta. Ausência de vícios 

objetivos da posse. A violência, a clandestinidade e a precariedade 

perfazem os chamados vícios objetivos da posse. Não demonstrado 

qualquer vício no caso em análise. Moradia habitual. Prazo. 10 anos. A 

documentação e testemunhas trazidas aos autos comprovam que, por 

mais de 10 anos, de forma mansa, pacífica e ininterrupta a autora residiu 

no imóvel usucapiendo. Comprovado, também, que realizou reformas e 

melhorias no imóvel que estava em situação de total abandono para 

torná-lo habitável. (...)Deram provimento ao apelo. Unânime. 14 

subsistências, restando, portanto, mais que qualificada a posse-trabalho, 

já que há mais de 20 (vinte) anos a exerce. Portanto, dever ser aplicada 

ao caso concreto a redução do prazo prescricional para 10 (dez), pois já 

foram cumpridos mais que o dobro do exigido. Sendo assim, imperioso 

reconhecer a ocorrência da prescrição aquisitiva, bem como a 

configuração da posse ad usucapionem e, por consequência a usucapião 

do imóvel aqui especificado em favor dos Requerentes. 15 encontrado no 

imóvel confrontante, situado na Av. São Paulo, nº. 2146, Bairro Jardim 

Rondon, no município de São José dos Quatro Marcos/MT; - Lado 

Esquerdo Frente, com imóvel de propriedade do Sr. Valdinei Gardas da 

Silva, brasileiro, casado, comerciante, demais qualificações ignoradas, 

podendo ser encontrado no imóvel confrontante, situado na Av. São 

Paulo, s/nº, Bairro Jardim Rondon, no município de São José dos Quatro 

Marcos/MT; - Lado Esquerdo Fundo, com o imóvel de propriedade do Sr. 

Luis Caboclo da Silva, brasileiro, casado, lavrador, podendo ser 

encontrado no imóvel confrontante, situado na Av. São Paulo, s/nº, Bairro 

Jardim Rondon, no município de São José dos Quatro Marcos/MT; Diante 

de todo o exposto, comprovada documentalmente a posse por mais de 20 

(vinte) anos, inclusive com o reconhecimento expresso do Requerido, e 

mais os requisitos o art. 1.238 do Código Civil, bem como cumprida as 

exigências do art. 941 e seguintes do CPC, pleiteia o Autor/Possuidor a 

declaração do domínio do imóvel em seu favor. 4 – DOS PEDIDOS Diante 

de todo o exposto e por tudo mais que Vossa Excelência saberá lançar 

sobre o tema, requer: a) Sejam deferidos aos Requerentes os BENEFÍCIOS 

DA JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei 1060/50 e artigo 5° da 

Constituição Federal, haja vista que o mesmo, não pode arcar com as 

custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua 

família, conforme declaração acostada; 6 b) a CITAÇÃO do Requerido, no 

endereço acima declinado, para querendo, no prazo legal, apresentar a 

resposta que entender cabível, sob pena de revelia e confissão; c) a 

CITAÇÃO dos confinantes: Sr. João Dani (Av. São Paulo, nº. 2146, Bairro 

Jardim Rondon, no município de São José dos Quatro Marcos/MT), Sr. 

Valdinei Gardas da Silva (Av. São Paulo, s/nº, Bairro Jardim Rondon, no 

município de São José dos Quatro Marcos/MT) e Sr. Luis Caboclo da Silva, 

(Av. São Paulo, s/nº, Bairro Jardim Rondon, no município de São José dos 

Quatro Marcos/MT) nos endereços acima descritos, de acordo com as 

disposições do art. 942 do CPC; d) a INTIMAÇÃO, via postal, dos 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado, e do Município 

para manifestarem eventuais interesses na causa; e) a INTIMAÇÃO do 

Ministério Público, cuja manifestação se faz obrigatória na presente feito, 

de acordo com disposição do art. 944 do CPC; f) Seja ao final julgada 

TOTALMENTE PROCEDENTE a presente demanda de Usucapião 

Extraordinária qualificada pela posse-trabalho da área urbana 

supramencionada, conforme comprovação do lapso temporal de mais 20 

anos de posse com a sua consequente averbação junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca; g) a condenação do Requerido no 

pagamento das custas processuais, honorários advocatícios à base usual 

de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e demais 

cominações legais, na forma do art. 20, do Código de Processo Civil; h) 

requer por fim, a produção de todos os meios de prova admissíveis em 

direito, especialmente a documental acostada à peça exordial e outras que 

porventura sejam necessárias, protestando pela produção e demais 

recursos probatórios que se fizerem 17 necessários ao deslinde da 

presente ação, tais como prova testemunhal, documental e depoimento 

pessoal do Requerido; Dá à presente causa, o valor de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais), para efeitos fiscais. Termos em que, Pede 

deferimento. Carlos Roberto Travagini brasileiro, convivente, comerciante, 

titular do RG nº 356.253 SSP/MT e do CPF nº 304.571.901-59, e Nadir 

Rodrigues Vargas, brasileira, convivente, comerciante, titular do RG nº 

558.056 SSP/MT e CPC nº 393.941.581-20, ambos com endereço na Av. 

São Paulo, nº 2148, Bairro Jardim Rondon, no município de São José dos 

Quatro Marcos/MT, por intermédio de seus advogados e bastante 

procuradores que ao final subscrevem, com endereço profissional na Av. 

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 851, Centro, São José dos Quatro Marcos, 

vem respeitosamente perante Vossa Excelência propor a presente Ação 

de Usucapião Extraordinária, com fulcro no artigo 1238, Parágrafo Único 

do Código Civil, em face de Valter Luiz Cabassa, brasileiro, casado, 

comerciante, titular do CPF nº 361.983.901-87, residente e domiciliado na 

Av. Tamandaré, 760, na cidade de Maringá – PR, CEP 87.013-210, pelas 

razões de fato e de direito a seguir aduzidas. 1 – DA JUSTIÇA GRATUITA 

Os Requerentes convivem em união estável há aproximadamente 30 anos, 
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trabalham juntamente com sua família no imóvel objeto da presente ação 

desde o ano de 2 1994, e buscam regularizar a propriedade do imóvel no 

qual construíram sua vida pessoal e profissional. Os Requerentes tem um 

pequeno restaurante no imóvel usucapiendo, onde trabalham juntamente 

com seus filhos, e de onde retiram sua mantença. Desde janeiro do ano de 

2012 os Requerentes regularizaram sua atividade comercial com o registro 

de Microempreendedor Individual, conforme documentação em anexo. 

Ocorre que os Requerentes não possuem condições de arcar com as 

custas processuais, taxas, emolumentos e honorários advocatícios sem 

prejuízo do seu sustento e de sua família, conforme afirmaram em 

declaração de hipossuficiência em anexo. Por esse motivo requer se 

digne Vossa Excelência de deferir-lhe os benefícios da Justiça Gratuita de 

acordo com o artigo 4º. da Lei nº 1.060/50. 2 – DOS FATOS O imóvel 

urbano objeto da presente ação está registrado atualmente no Registro 

Geral de Imóvel da Comarca de São José dos Quatro Marcos, sob o nº. 

4.545, com Registro Anterior no CRI de Mirassol D'Oeste/MT, sob o nº 

9.675, em nome de Valter Luiz Cabassa, com a denominação de Um lote 

de terras, denominado "ESTÂNCIA TRANSBOI - QUATRO MARCOS", 

situado no PERÍMETRO URBANO, deste município e comarca, com área de 

2.103 m2, no endereço Av. São Paulo, nº 2148, conforme Cópia da 

Matrícula anexa. O Requerente juntamente com sua família vem mantendo 

a posse de forma mansa e pacífica, contínua, sem oposição e com animus 

domini, sobre a área urbana acima 3 descrita por mais de 20 (vinte) anos, 

conforme inclusive reconhecido na Notificação Extrajudicial enviada pelo 

Réu. Passaremos a narrar como se deu o início da posse dos 

Requerentes e como se perdurou ao longo dos anos. No início do ano de 

1993, no imóvel objeto da demanda estava instalado um posto de gasolina 

de propriedade do Requerido, sendo que no pátio havia uma construção 

onde funcionava um restaurante, que era arrendado para uma Senhora da 

qual os Requerentes não recordam o nome. Com o fim do arrendamento 

para essa Senhora, o Requerido propôs aos Requerentes que 

adquirissem as instalações do restaurante daquela senhora tais como 

freezer, geladeira, mesas, utensílios de cozinha, e montasse naquele local 

um restaurante. Propôs ainda que não cobraria aluguel do imóvel, mas que 

os Requerentes fornecessem refeição para toda a sua família. A proposta 

foi aceita pelos Requerentes que de fato adquiriram uma parte das 

instalações da citada senhora, e ainda outros equipamento e instalações 

novos. Os Requerentes então abriram no imóvel uma empresa sob a 

denominação de N R Vargas - ME, conforme Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica, holerites e Livro de Saída em anexo, que demonstram a data da 

constituição (29/07/1993), bem como o endereço da empresa, como sendo 

Av. São Paulo, 2148, São José dos Quatro Marcos/MT. No entanto, alguns 

meses depois, ainda no ano de 1993, o Requerido repentinamente foi 

embora da cidade em decorrência de dívidas, no linguajar popular ele 

“anoiteceu e não amanheceu”. 4 Os credores do Requerido passaram a 

invadir as instalações do posto e levar qualquer coisa de valor, tentando 

fazer a mesma coisa com as instalações do restaurante dos Requerentes 

que estava no pátio. Com isso, os Requerentes foram obrigados a 

desocupar o local, para que seus pertences não fossem apanhados pelos 

credores do Requerido, levando-os para um barracão de propriedade do 

Sr. César Bronca. Os Requerentes então passaram a alugar um imóvel no 

Posto do Sr. Adolfo, atualmente Posto 56, onde permaneceram 

trabalhando por aproximadamente um ano, ou seja, até o final do ano de 

1994, quando o Posto foi vendido. Os Requerentes então consultaram um 

advogado para saber se poderiam ocupar o imóvel objeto dessa demanda 

sem o consentimento do Requerido, tendo tal advogado afirmado aos 

Requerentes que poderiam sim porque outras pessoas poderiam invadir, 

eis que o imóvel estava totalmente abandonado. Em sua simplicidade os 

Requerentes de fato acreditaram que poderiam ocupar o imóvel como 

proprietário, uma vez que o imóvel estava abandonado há 

aproximadamente 1 ano, e totalmente depredado, sem portas, pias, 

chuveiros, vasos sanitários, balcão, janelas, bomba de poço, instalações 

elétricas, etc. E assim, desde o ano de 1994 os Requerentes passaram a 

ocupar o imóvel objeto dessa demanda sem qualquer permissão e/ou 

autorização do Requerido (até porque estavam em lugar incerto e não 

sabido), na qualidade de donos, inclusive defendendo sua posse em 

várias tentativas de invasão de credores do Requerido. 5 A partir de sua 

entrada os Requerentes reformaram o imóvel, refazendo todas as 

instalações depredadas e instalando novamente seu Restaurante onde 

continuaram a trabalhar juntamente com sua esposa, retirando o seu 

sustento e de sua família. Os Requerentes também estabeleceram sua 

residência no local, utilizando e zelando de todo o imóvel como senhores e 

proprietários, cumprindo as exigências municipais para os imóveis 

urbanos. Porém para surpresa dos Requerentes, no ano de 1995 o 

Requerido veio até esta cidade e pediu aos Requerentes que 

desocuparem o imóvel ou que começassem a pagar aluguel. Os 

Requerentes informaram que não sairiam pois haviam feito benfeitorias no 

imóvel e não tinham condições de pagar aluguel. O Requerido informou 

então que entraria com uma ação possessória para retirá-los do imóvel. 

Depois dessa discussão, os Requerentes nunca mais tiveram notícias do 

Requerido e tampouco mantiveram com o mesmo qualquer contato. 

Portanto, os Requerentes ficaram de 1994 até os dias atuais na posse do 

imóvel, sem nenhum contrato ou permissão do Requerido, ainda que 

verbal, para ocupação do imóvel, não sofrendo também nenhuma 

oposição a sua posse por parte deste. Durante a posse dos Requerentes 

que já ultrapassou o patamar de 02 (duas) décadas, e se confunde com 

história de vida e de trabalho (fotos anexas), os possuidores com animus 

de proprietários se mantêm na posse mansa e pacífica do imóvel, 

cumprindo em seus nomes os pagamento de água, energia e todas as 

obrigações de proprietários de imóveis urbanos, como demonstra os 

documentos anexos. 6 Portanto desde o ano de 1994, os Requerentes 

são legítimos possuidores da seguinte área: Memorial Descritivo: 

Propriedade: Estância Travagini Proprietário: Carlos Roberto Travagini 

Município: São José dos Quatro Marcos Comarca: São José dos Quatro 

Marcos Estado (UF): Mato Grosso Área da Poligonal: 2.670,58 m² 

Perímetro: 213,53m Descrição do Perímetro: Inicia-se a descrição deste 

perímetro no vértice M01: deste, segue confrontando com as terras do Sr. 

Valdinei Gardas da Silva, com o seguinte azimute e distância: 167°52’01” e 

40,00m até o vértice M02; deste, segue confrontando com as terras do Sr. 

Luis Caboclo da Silva, com o seguinte azimute e distância 167°52’51” e 

26,52m até o vértice M03; deste, segue confrontando com as terras do Sr. 

João Dani, com os seguintes azimutes e distâncias: 257°52’21” e 40,00m 

até o vértice M04; 347°52’21” e 67,00m até o vértice M05; deste, segue 

confrontando com a Avenida São Paulo, com o seguinte azimute e 

distância 078°33’22” e 40,00m até o vértice M01, ponto inicial da descrição 

deste perímetro. Em janeiro do ano de 2012 os Requerentes deixaram de 

trabalhar com a empresa N R Vargas - ME, em virtude da grande carga 

tributária que acarretava, e regularizaram sua atividade comercial com o 

registro de Microempreendedor Individual, conforme cópia do Contrato 

Social em anexo. No entanto, no dia 20 de março de 2015, o primeiro 

Requerente foi surpreendido com uma Notificação Extrajudicial, onde o 

Requerido reconhecia sua posse por 20 (vinte) anos e solicitava a 

desocupação do imóvel, sob o fundamento de que o mesmo ocupava o 

imóvel desde 1995 sem contrato escrito entre as partes (doc. Anexo). A 

notificação causou espanto aos Requerentes, que depois de mais de 20 

anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta, se viram coagidos a 

desocupar o imóvel, perdendo tudo que ali mantiveram até os dias atuais e 

principalmente o restaurante que é sua fonte de renda, de onde retira o 

seu sustento e de sua família. Posteriormente, já no mês de julho de 2.015, 

o primeiro Requerente recebeu outra Notificação Extrajudicial, nos mesmo 

termos da anterior, conforme cópia anexa. Diante das notificações não 

restou alternativa aos Requerentes a não ser o ajuizamento da presente 

demanda, com vistas a salvaguardar o direito já adquirido sobre o bem 

imóvel acima descrito. 3 – DO DIREITO 3.a) DA USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA - REDUÇÃO PARA 10 ANOS - MORADIA HABITUAL E 

SERVIÇO DE CARÁTER PRODUTIVO A Usucapião Extraordinária consiste 

no direito de propriedade adquirido mediante a posse mansa, pacífica e 

ininterrupta por 15 anos, podendo ser reduzida para 10 anos caso o 

possuidor estabeleça no imóvel a sua residência ou tenha realizado 

obras/serviços de caráter produtivo. 8 Eis a lição estampada no artigo 

1238 do Código Civil: Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem 

interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a 

propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao 

juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo 

estabelecido neste artigo reduzir-seá a dez anos se o possuidor houver 

estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou 

serviços de caráter produtivo. Ademais, sobre os requisitos para a 

configuração da usucapião extraordinária, 9 posse; d) a sentença judicial 

declaratório da aquisição do domínio por usucapião, que constituirá o título 

que deverá ser levado ao registro imobiliário, para registro.1 A posse 

contínua e ininterrupta é aquela que completa todo o lapso temporal exigido 

para a usucapião sem sofrer qualquer interrupção, por parte do 

possuidor, nos atos de configuração da posse. E a posse incontestada, 
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mansa e pacífica é a que não sofre nenhum tipo de contestação por parte 

do proprietário ou interessados durante o período necessário para se 

configurar a usucapião. animus domini, por sua vez, consiste na maneira 

como é exercida a posse, que se dá com a atuação e comportamento do 

possuidor como se fosse dono do imóvel. Nesses 10 Temos, portanto, que 

no caso em tablado a posse vem sendo exercida de maneira mansa, 

pacífica, contínua e incontestadamente para usucapião conforme 

estabelecidos no artigo acima citado, sendo que os períodos para 

prescrição aquisitiva estão devidamente cumpridos, quais sejam, 10 (dez) 

anos para a usucapião qualificada pela posse trabalho e 15 (quinze) anos 

para a usucapião extraordinária prevista no caput do artigo. Pois bem. No 

caso em tela, posse está sendo exercida pelos Requerentes desde 1994 

ininterrupta e incontestadamente vez que em nenhum momento deixou de 

exercê-la, bem como já se passaram mais de 20 (vinte) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação por parte do proprietário, que até a 

pouco tempo encontrava-se em lugar incerto e não sabido. Do mesmo 

modo durante todo o tempo a posse foi exercida com exclusividade pelos 

Requerentes e com patente animus domini já que sempre se comportou 

como dono do imóvel, inclusive defendendo a posse contra terceiros. A 

posse como acima demonstrado resta inconteste, pois que durante os 

mais de 20 anos de posse o proprietário Sr. Valter Cabassa jamais se 

insurgiu quanto a ela, sequer dando notícia de seu paradeiro. A única 

manifestação do proprietário ocorreu ao final do mês de março de 2015, 

por meio de uma notificação extrajudicial de desocupação do imóvel, que 

segue em anexo, onde o mesmo reconhece 20 anos de posse 

incontestada e ininterrupta, sem qualquer vínculo de subordinação ou 

contratação por parte do Sr. Carlos com o Sr. Valter, consoante trecho da 

notificação supra que abaixo transcrevemos: 13 privilegiada no tempo. A 

característica principal desta modalidade de usucapião é dispensa do justo 

título e a boa-fé, reduzindo-se o lapso prescricional em razão de ter o 

possuidor dado destinação que atende a função social da propriedade. 

Função social da propriedade. Art. 5º, XXIII da CF/88: A propriedade 

atenderá a sua função social; art. 170 da CF/88: A ordem econômica, 

fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observados os seguintes princípios da propriedade privada e da 

função social da propriedade. Art. 182, § 2º da CF/88. A propriedade 

urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Posse 

ad usucapionem. Mansa, pacífica e ininterrupta. Ausência de vícios 

objetivos da posse. A violência, a clandestinidade e a precariedade 

perfazem os chamados vícios objetivos da posse. Não demonstrado 

qualquer vício no caso em análise. Moradia habitual. Prazo. 10 anos. A 

documentação e testemunhas trazidas aos autos comprovam que, por 

mais de 10 anos, de forma mansa, pacífica e ininterrupta a autora residiu 

no imóvel usucapiendo. Comprovado, também, que realizou reformas e 

melhorias no imóvel que estava em situação de total abandono para 

torná-lo habitável. (...)Deram provimento ao apelo. Unânime. 14 

subsistências, restando, portanto, mais que qualificada a posse-trabalho, 

já que há mais de 20 (vinte) anos a exerce. Portanto, dever ser aplicada 

ao caso concreto a redução do prazo prescricional para 10 (dez), pois já 

foram cumpridos mais que o dobro do exigido. Sendo assim, imperioso 

reconhecer a ocorrência da prescrição aquisitiva, bem como a 

configuração da posse ad usucapionem e, por consequência a usucapião 

do imóvel aqui especificado em favor dos Requerentes. 15 encontrado no 

imóvel confrontante, situado na Av. São Paulo, nº. 2146, Bairro Jardim 

Rondon, no município de São José dos Quatro Marcos/MT; - Lado 

Esquerdo Frente, com imóvel de propriedade do Sr. Valdinei Gardas da 

Silva, brasileiro, casado, comerciante, demais qualificações ignoradas, 

podendo ser encontrado no imóvel confrontante, situado na Av. São 

Paulo, s/nº, Bairro Jardim Rondon, no município de São José dos Quatro 

Marcos/MT; - Lado Esquerdo Fundo, com o imóvel de propriedade do Sr. 

Luis Caboclo da Silva, brasileiro, casado, lavrador, podendo ser 

encontrado no imóvel confrontante, situado na Av. São Paulo, s/nº, Bairro 

Jardim Rondon, no município de São José dos Quatro Marcos/MT; Diante 

de todo o exposto, comprovada documentalmente a posse por mais de 20 

(vinte) anos, inclusive com o reconhecimento expresso do Requerido, e 

mais os requisitos o art. 1.238 do Código Civil, bem como cumprida as 

exigências do art. 941 e seguintes do CPC, pleiteia o Autor/Possuidor a 

declaração do domínio do imóvel em seu favor. 4 – DOS PEDIDOS Diante 

de todo o exposto e por tudo mais que Vossa Excelência saberá lançar 

sobre o tema, requer: a) Sejam deferidos aos Requerentes os BENEFÍCIOS 

DA JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei 1060/50 e artigo 5° da 

Constituição Federal, haja vista que o mesmo, não pode arcar com as 

custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua 

família, conforme declaração acostada; 6 b) a CITAÇÃO do Requerido, no 

endereço acima declinado, para querendo, no prazo legal, apresentar a 

resposta que entender cabível, sob pena de revelia e confissão; c) a 

CITAÇÃO dos confinantes: Sr. João Dani (Av. São Paulo, nº. 2146, Bairro 

Jardim Rondon, no município de São José dos Quatro Marcos/MT), Sr. 

Valdinei Gardas da Silva (Av. São Paulo, s/nº, Bairro Jardim Rondon, no 

município de São José dos Quatro Marcos/MT) e Sr. Luis Caboclo da Silva, 

(Av. São Paulo, s/nº, Bairro Jardim Rondon, no município de São José dos 

Quatro Marcos/MT) nos endereços acima descritos, de acordo com as 

disposições do art. 942 do CPC; d) a INTIMAÇÃO, via postal, dos 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado, e do Município 

para manifestarem eventuais interesses na causa; e) a INTIMAÇÃO do 

Ministério Público, cuja manifestação se faz obrigatória na presente feito, 

de acordo com disposição do art. 944 do CPC; f) Seja ao final julgada 

TOTALMENTE PROCEDENTE a presente demanda de Usucapião 

Extraordinária qualificada pela posse-trabalho da área urbana 

supramencionada, conforme comprovação do lapso temporal de mais 20 

anos de posse com a sua consequente averbação junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca; g) a condenação do Requerido no 

pagamento das custas processuais, honorários advocatícios à base usual 

de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e demais 

cominações legais, na forma do art. 20, do Código de Processo Civil; h) 

requer por fim, a produção de todos os meios de prova admissíveis em 

direito, especialmente a documental acostada à peça exordial e outras que 

porventura sejam necessárias, protestando pela produção e demais 

recursos probatórios que se fizerem 17 necessários ao deslinde da 

presente ação, tais como prova testemunhal, documental e depoimento 

pessoal do Requerido; Dá à presente causa, o valor de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais), para efeitos fiscais. Termos em que, Pede 

deferimento.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: seguinte área: Memorial 

Descritivo: Propriedade: Estância Travagini Proprietário: Carlos Roberto 

Travagini Município: São José dos Quatro Marcos Comarca: São José dos 

Quatro Marcos Estado (UF): Mato Grosso Área da Poligonal: 2.670,58 m² 

Perímetro: 213,53m Descrição do Perímetro: Inicia-se a descrição deste 

perímetro no vértice M01: deste, segue confrontando com as terras do Sr. 

Valdinei Gardas da Silva, com o seguinte azimute e distância: 167°52’01” e 

40,00m até o vértice M02; deste, segue confrontando com as terras do Sr. 

Luis Caboclo da Silva, com o seguinte azimute e distância 167°52’51” e 

26,52m até o vértice M03; deste, segue confrontando com as terras do Sr. 

João Dani, com os seguintes azimutes e distâncias: 257°52’21” e 40,00m 

até o vértice M04; 347°52’21” e 67,00m até o vértice M05; deste, segue 

confrontando com a Avenida São Paulo, com o seguinte azimute e 

distância 078°33’22” e 40,00m até o vértice M01, ponto inicial da descrição 

deste perímetro. Em janeiro do ano de 2012 os Requerentes deixaram de 

trabalhar com a empresa N R Vargas - ME

DESPACHO: 1.Vistos. 2.Trata-se de Ação de Usucapião ajuizada por 

Carlos Roberto Travagini e Nadir Rodrigues Vargas, em desfavor de Valter 

Luiz Cabassa, todos devidamente qualificados, alegando em suma que os 

requeridos. 3.Juntaram os documentos. 4.Compulsando os autos, verifico 

que foram realizadas diligências a fim de se obter o deslinde do feito 

(252/253). 5.Entretanto, haja vista os requeridos estarem em lugar incerto 

e não sabido, como apresentado nos autos, o acolhimento da 

manifestação da parte autora merece guarida.6.Defiro o pleito retro, e 

determino a citação por edital do requerido, com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o disposto no artigo 257, do CPC .7. Decorrido in albis o 

prazo para manifestação, nomeio como Curador Especial o Advogado Dr. 

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB/MT 11.849, para atuar em 

defesa do demandado, haja vista que esta comarca encontra-se 

desprovida de defensor público. 8. Dê-se vista ao advogado para o 

prosseguimento do feito.9. Intime-se. 10. Expeça-se o necessário.11. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de janeiro de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Eu, Vera Lúcia Borges da Silva, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 21 de fevereiro de 2020.

Mayara Jenniffer Mesanine de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010233-92.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GOMES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010233-92.2015.8.11.0039. REQUERENTE: FERNANDO 

GOMES SOARES REQUERIDO: OI MÓVEL S/A 1. Vistos. 2. Considerando a 

manifestação ID. 23155833, DETERMINO que seja certificada a 

tempestividade do petitório. 3. Após, vistas a parte autora para 

manifestar-se acerca do que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 4. Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 13 de fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 7042325-49.2018.8.22.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO LIRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS DIAS PINTO OAB - RO3447 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODOLFO PEREIRA CARLETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 7042325-49.2018.8.22.0001. REQUERENTE: CONDOMINIO LIRIO 

REQUERIDO: JOAO RODOLFO PEREIRA CARLETO Vistos. 1. Trata-se de 

CARTA PRECATÓRIA expedida pelo Juízo da Comarca de Porto Velho/RO, 

com a finalidade de citação/intimação da parte requerida para responder a 

ação no prazo legal. 2. Comunique-se ao juízo deprecante acerca da 

distribuição desta, caso já não tenha o feito, em observância ao disposto 

no art. 392 da CNGC/MT; 3. Requisite-se o recolhimento das custas 

judiciais e diligências do Oficial de Justiça pela parte interessada em 30 

(trinta) dias caso não seja beneficiária da assistência judiciária gratuita – 

art. 388, parágrafo único da CNGC; 4. Decorrido o prazo sem 

recolhimento, devolva-se a presente à Comarca de origem independente 

de novo despacho, nos termos do art. 390 da CNGC; 5. Caso recolhido ou 

sendo a parte isenta, cumpra-se, conforme deprecado, servindo a 

presente de mandado, devendo ser cumprida no prazo assinalado e, na 

sua ausência, em 10 (dez) dias, pelo Oficial de Justiça, nos moldes do 

artigo 372, C.N.G.C./MT; 6. Após, observadas as formalidades legais, 

devolva-se à Comarca de origem com nossas homenagens, dando-se 

baixa na distribuição. 7. Expeça-se o necessário. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 11 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-86.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

KEVIN COSTNER DE ANDRADE LUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0019542A (ADVOGADO(A))

CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN OAB - MT21370/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON MARTINS BONFA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELCIO DA SILVA RAMOS OAB - MT23771/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000013-86.2017.8.11.0039. REQUERENTE: KEVIN COSTNER 

DE ANDRADE LUCENO REQUERIDO: ADEMILSON MARTINS BONFA Vistos. 

Ciência às partes do retorno dos autos da Turma Recursal, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo manifestação, 

arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de 

janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-80.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVINA ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000274-80.2019.8.11.0039. REQUERENTE: OLIVINA ALVES DE 

FREITAS REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A 1. Vistos. 2. O embargante 

opôs embargos de declaração contra a sentença de ID. 25647073, 

aduzindo, em síntese, haver omissão no referido comando judicial. 3. É o 

sucinto relato. 4. Decido. 5. O recurso de embargos de declaração é 

cabível para as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da 

decisão ou sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 

1.022 do Código de Processo Civil. 6. Nesse sentido, por ser matéria de 

recurso sui generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 

do Código de Processo Civil, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º ”.(sem negrito no orginal).” 7. Pois 

bem, verifico que a omissão a que diz respeito e que pode fundamentar 

eventual embargos de declaração é aquela entre a fundamentação e o 

dispositivo da sentença. 8. Eventuais divergências de entendimento em 

decisão prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de 

recurso objetivando a sua reforma, no entanto, não perfazendo a 

contradição citada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 9. Assim, 

prosperam os fundamentos do embargante de ID. 25890555, no que diz 

respeito à omissão acerca da declaração de inexistência do débito do 

contrato. 10. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE dos pedidos 

do presente embargos declaratórios e os ACOLHO para sanar a omissão 

da sentença, passando a constar a seguinte redação: “DECLARO 

inexistente o débito decorrente do contrato firmado entre as partes Olivina 

Alves de Freitas e Banco Safra S/A, devendo o requerido realizar a baixa 

definitiva do débito do contrato de empréstimo em nome da autora.” 11. No 

mais, permanece inalterada a sentença vergastada. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de fevereiro de 2020. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 13/2020-DF

O EXMO. DOUTOR DANIEL DE SOUSA CAMPOS MM. JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

CONSIDERANDO os termos do Provimento nº 7/2011/CM, alterado em parte 

pelo Provimento nº 1/2020/CM, que institui o Programa de Avaliação do 

Estágio Probatório dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estado de 

Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a portaria nº. 046/2017-DF deste Juízo, datada de 

27.06.2017;

Art. 2º - DESIGNAR os(as) servidores(as) Antônio dos Santos, matrícula 

1.630, Oficial de Justiça e Remilson Fabio de Moraes, matrícula 11.140, 

Gestor Geral, para comporem, juntamente com este Magistrado, a 
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Comissão de Análise de Avaliação do Estágio Probatório dos servidores 

efetivos da Comarca de Sapezal-MT

 Publique-se, Registre-se, Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado.

Sapezal/MT, 17 de março de 2020.

Daniel de Sousa Campos

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N.º 12/2020-DF

O EXMO. DOUTOR DANIEL DE SOUSA CAMPOS MM. JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

CONSIDERANDO o artigo 291, inciso XII, da CNGC, que determina a 

suspensão do expediente forense, mediante Portaria, nos feriados 

decretados pelo executivo municipal;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 010/2020, que dispõe sobre 

feriados e pontos facultativos no ano de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente do Fórum Judicial desta Comarca de 

Sapezal nos seguintes dias:

I. 22/04/2020 (quarta-feira), em Homenagem ao Pioneiro e Fundador do 

Município.

 II. 13/05/2020 (quarta-feira), em Comemoração à Padroeira do Município.

Art. 2º - PRORROGAR os prazos processuais que vencem nessas datas 

para o primeiro dia útil subsequente.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, Promotoria, Defensoria 

Pública e OAB/MT local.

Sapezal/MT, 17 de março de 2020.

Daniel de Sousa Campos

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

* O Edital n. 005/2020-DF completo, que torna público o RESULTADO FINAL 

do Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliadores para a 

Comarca de Sapezal encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000170-34.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TSA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000170-34.2020.8.11.0078. 

DEPRECANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DEPRECADO: TSA 

TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI Cumpra-se conforme deprecado. 

Após, devolva-se com os cumprimentos e as baixas necessárias. Às 

providências. Sapezal/MT, 10 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000184-18.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. L. -. M. (AUTOR)

L. T. L. -. E. (AUTOR)

L. T. L. -. E. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. D. C. (REU)

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

A. A. J. L. -. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

 

INTIMA-SE A PARTE AUTORA, DO INTEIRO TEOR DA R. DECISÃO DE ID. 

30434065.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90922 Nr: 997-04.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVAR UTILIDADES PARA O LAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos quanto o retorno do 

AR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95476 Nr: 2776-91.2016.811.0078

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA FRANÇA TOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5°, §3°, do Provimento n°31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,52. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40, para 

recolhimento da guia de custas e R$ 149,12, para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE- PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum local aos cuidados 

da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108571 Nr: 1115-09.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGC PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, 

SÉRGIO GONÇALVES DA COSTA, VALDINEY GOMES PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5.730-B, PEDRO ROSA NETO - OAB:8923

 Intima-se as partes para no prazo de 15 (quinze)dias se manifestem nos 

termos da r. Decisão de ref. 85.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 112615 Nr: 3586-95.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON NASCIMENTO DOS SANTOS, 

CARLOS ROGÉRIO INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 DECISÃO

Considerando o Ofício n° 058/2020-PJ/Sapezal/MP/MT, informando a 

impossibilidade do representante do Ministério Público comparecer à 

sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri outrora agendado, DEFIRO o 

pedido ministerial e redesigno a solenidade para o dia 17 de abril de 2020, 

às 08h00min.

Ante o teor da certidão de ref. 258, informando a não intimação da 

testemunha Manoel Correa de Sales, abra-se vista ao Ministério Público.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Oficie-se requisitando a escolta dos acusados.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114496 Nr: 4736-14.2018.811.0078

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MIGUEL LUTKEMEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MAGGI SCHWANCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS CESAR OLIVO - 

OAB:20230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos quanto o retorno do 

AR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 118447 Nr: 1313-12.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LOURIVAL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON EDUARDO 

CARNELOSSI PONCIANO - OAB:26986

 DECISÃO

Compulsando os autos, extrai-se que o sentenciado ANTONIO LOURIVAL 

DE MORAES (ref.132) manifestou interesse em recorrer da sentença de 

pronúncia prolatada nos autos.

Assim, recebo o recurso interposto e determino a intimação da defesa 

para apresentar razões recursais no prazo legal.

Após, abra-se vista ao Ministério Público para, no prazo legal, 

contrarrazoar o recurso.

Por fim, conclusos os autos para observância do contido no art. 589 do 

Código de Processo Penal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 119219 Nr: 1709-86.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 DECISÃO

Com o retorno da carta precatória devidamente cumprida, declaro 

encerrada a instrução criminal. Abra-se vista aos sujeitos processuais 

para, no prazo de 05 dias, sucessivamente, apresentarem alegações 

finais escritas.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125145 Nr: 665-95.2020.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LV, JMFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Intima-se a defesa técnica do réu Lindomar Vargas para apresentar a 

defesa prévia no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73977 Nr: 1512-44.2013.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIJAN CEZAR MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RAIMUNDO TIVOTTO 

MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte inventariante através de seu procurador para 

comparecer na Secretaria da Vara Única desta Comarca de Sapezal, para 

instruir e retirar os formais de partilha expedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74936 Nr: 4-29.2014.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANNE LUCIA VINHAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPAMINONDAS LUIZ VINHAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:4.533, THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:MT/16218/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte inventariante de seu procurador para comparecer na 

Secretária da Vara Úica desta comarca de Sapezal, para instruir e retirar 

os formais de partilhas expedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77448 Nr: 1607-40.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURI XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G B QUEIROZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO.

 Nos termos do Art. 431 da CNGC, intima-se o advogado Dr. DEAN PAUL 

HUNHOFF, a devolver os autos em cartório no prazo improrrogável de 3 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e COMUNICAÇÃO À SEÇÃO 

DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA PROCEDIMENTO 

DISCIPLINAR E IMPOSIÇÃO DE MULTA.

CNGC, Art. 431: O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os 

prazos de devolução de autos em carga, providenciando a cobrança 

mensal por meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por 

mandado, conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78296 Nr: 2114-98.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 951 de 975



OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLYANA PIMENTA ABUD 

ROLIM - OAB:19912/0

 Intima-se a parte executada na pessoa de seu(a) advogado(a) do inteiro 

teor da r.Decisão de ref. 113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95164 Nr: 2641-79.2016.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DA COMARCA DE SANTA HELENA-PR, BANCO 

BAMERINDUS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORILDO VOLPIN - OAB:7256 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAUDÉ PEDRO PRATES - 

OAB:7.256

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a) a recolher a 

taxa Judiciária no valor de 43,78 no prazo máximo de 05(cinco) dias, sob 

pena de devolução da deprecata.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108847 Nr: 1280-56.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nortox S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

Pasquini Participações Societárias Ltda, MICHELY FEITOSA MENDES, 

CARLOS ALBERTO PASQUINI, MARCELO CAMPOS MARTINS, MCampos 

Participações Ltda, MARCELO MACHADO DIAS, CLAUDIA PATRÍCIA 

NOGUEIRA DIAS, Nogueira Dias Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHAO - OAB:5897/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora acerca do retorno do AR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110399 Nr: 2305-07.2018.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

ME, ADRIANO NISHIMOTO, SUEDIR DA SILVA RIBAS, CREUZA SILVA 

RIBAS NISHIMOTO, EDERLY CATARINA CACERES RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos do processo 

quanto a juntada do cumprimento do mandado do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125944 Nr: 1164-79.2020.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAAO PEDRO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 Intimoa-se a defesa técnica da audiência designada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89666 Nr: 630-77.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LOPES DA COSTA, PEDRO ALMEIDA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 DESPACHO

Considerando que o corréu Pedro Almeida dos Santos, quando da sua 

citação, informou que iria constituir advogado, porém até o presente 

momento não o fez, determino a remessa dos autos à DPE para 

oferecimento de resposta à acusação no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88314 Nr: 283-44.2016.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJOSE MARTINS DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido de ref. 82.

Expeça-se novo mandado de busca e apreensão e citação no endereço 

informado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88729 Nr: 398-65.2016.811.0078

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBEVALDO CICERO MIRANDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. DE SA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se pessoalmente a parte autora, via correio, para, no prazo de 05 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91139 Nr: 1055-07.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS, RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91654 Nr: 1192-86.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL, LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.T.R. CECATTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO
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Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91876 Nr: 1250-89.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H N DE LACERDA & CIA LTDA ME, ROSA 

MARIA PEREIRA, HELIO NASCIMENTO DE LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Inicialmente, proceda-se alteração do tipo de ação para execução de título 

extrajudicial.

Defiro o pedido retro e, consequentemente, determino que sejam 

efetivadas pesquisas, por meio do Sistema INFOJUD, visando a 

identificação de eventual endereço dos executados H. N. DE LACERDA & 

CIA LTDA ME CNPJ 10.221.546/0001-26, ROSA MARIA PEREIRA CPF 

057.646.453-87 e HELIO NASCIMENTO DE LACERDA CPF 378.849.481-68.

Concretizada a determinação supra e juntados aos autos seus resultados, 

em localizando novo endereço, expeça-se o necessário.

 Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91131 Nr: 1052-52.2016.811.0078

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR PEREIRA DE LARA, VÂNIA 

APARECIDA SANTIAGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 DECISÃO

Defiro os pedidos formulados pelo Oficial de Justiça (ref. 14).

Assim, requisite-se força policial para cumprimento da liminar deferida.

Consigno, ainda, que o meirinho está autorizado a arrombar porteiras, 

portões, cercas e outras medidas necessárias para possibilitar acesso à 

área litigiosa.

Registro, também, que não se admitirá a destruição de benfeitorias 

erigidas no local da desocupação e, caso não haja a retirada voluntária 

dos objetos pelos desocupados, ficará a cargo da parte autora 

providenciar a remoção dos bens e guarda em local adequado.

Assinalo, por fim, que, cumprido o mandado de reintegração de posse, 

deverá ser apresentado relatório circunstanciado sobre a execução da 

respectiva ordem.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000315-90.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATA MAICON SILVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARI DRESSLER OAB - RS42768 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT - 

VALCIR CASAGRANDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000315-90.2020.8.11.0078. IMPETRANTE: 

JHONATA MAICON SILVEIRA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT - VALCIR CASAGRANDE 

JHONATA MAICON SPOLTI CARDOSO impetrou mandado de segurança 

em face do ato praticado por VALCIR CASAGRANDE, na qualidade de 

Prefeito Municipal de Sapezal/MT, devidamente qualificados nos autos. 

Alega o impetrante ter sido classificado em 2º lugar para o cargo de 

Técnico em Segurança, no concurso 001/2019, promovido pelo Município 

de Sapezal, função para qual o edital previu 01 (uma) vaga. Relata que, 

após a nomeação do primeiro colocado no certame, estabeleceu contato 

com o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura e indagou 

quanto à possibilidade de nomeação dos demais classificados para 

função em que aprovado, tendo a municipalidade informado que nos 

quadros do município há necessidade de 02 (dois) Técnicos em 

Segurança, estando as duas vagas preenchidas. Discorre que uma das 

vagas é ocupada por Alcemir José Breineck, servidor concursado para 

exercício da função de Torneiro Mecânico, mas que estaria em desvio de 

função desde 2011. Diante disso, postula pela concessão de liminar a fim 

de que seja imediatamente nomeado e empossado ao cargo de técnico em 

segurança. Junto da inicial vieram os documentos de fls. 15/74. É o 

relatório. Decido. Sabe-se que a concessão de liminar em mandado de 

segurança está prevista no inciso III do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009. Os 

requisitos legais são o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a 

possibilidade de o impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida (periculum in mora). No caso em tela, os 

documentos que acompanham a inicial não indicam, a priori, a 

probabilidade do direito do impetrante, na medida em que o Supremo 

Tribunal Federal listou três hipóteses nas quais existe direito subjetivo à 

nomeação do candidato aprovado em concurso público: “I- Quando a 

aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 

598.099); II) Quando houver preterição na nomeação por não observância 

da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); III) Quando surgirem novas 

vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame 

anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas 

de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos 

acima” - (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

09/12/2015). Nesse contexto, apesar de o impetrante ter sido classificado 

no cadastro de reservas, os documentos carreados aos autos são 

insuficientes para comprovar a preterição na nomeação do mencionado 

concurso público, na medida em que a municipalidade nomeou o candidato 

aprovado no certame, assistindo ao impetrante mera expectativa de direito 

à nomeação. Assim, verifica-se a ausência dos requisitos ensejadores da 

concessão da medida liminar pleiteada, pois não restou demonstrado, por 

ora, nenhum ato da administração contrário ao edital do referido certame. 

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a 

autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações necessárias, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 

12.016/2009. Cientifique-se o Procurador Jurídico do Município de Sapezal 

para que, querendo, ingresse no feito. Findo o prazo de prestação de 

informações, remetam-se os autos ao Ministério Público (art. 12, da 

referida Lei). Com o cumprimento das determinações, tornem os autos 

conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 17 de 

março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000416-98.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN ZANDONAI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUINA DA SILVA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

INTIMA-SE A PARTE AUTORA PARA APRESENTAR NOVO ENDEREÇO NO 

PRAZO DE 5 DIAS BEM COMO PARA CIENCIA DA AUDIÊNCIA 

CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA 29/05/2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-83.2012.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA TOMASI BASEI (REQUERENTE)

IMOBILIARIA CASARAO LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE CARPINE FAVINI OAB - MT0011585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSSON CARLOS DA ROSA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa do(a) advogado(a), para ciência 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, devendo impulsionar o processo 

no prazo de 5 (cinco) dias

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-40.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MONICA ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010315-06.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

METROPAR ENGENHARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM OAB - MT19912/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE PATRICIA WOLLMANN (REQUERIDO)

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ENGEL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa do(a) advogado(a), para ciência 

acerca do aviso de recebimento, devendo impulsionar o processo no 

prazo de 5 (cinco) dias

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-03.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMEIRE MATEUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000196-03.2018.8.11.0078. REQUERENTE: JUCIMEIRE MATEUS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em síntese, 

sustenta o reclamante que foi surpreendido com o seu nome inserido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes, posto que desconhece 

qualquer tipo de débito com a parte requerida. Com efeito, a pretensão não 

se mostra devidamente amparada documentalmente e, como se isso não 

bastasse, a parte requerida trouxe aos autos provas da existência do 

débito. Assim, a parte ré, em contestação, logrou demonstrar a 

ilegitimidade da referida ação, demonstrando que não houve inserção 

indevida do nome do requerente no cadastro de inadimplentes. Quanto ao 

pedido contraposto, as provas elencadas pela requerida comprovam os 

serviços prestados, portanto esta faz jus ao seu recebimento. Como se 

não bastasse, verifica-se que a atitude do requerente se enquadra nas 

hipóteses de litigância de má-fé previstas nos incisos I, II e III do art. 80 do 

CPC. Conforme é cediço o Poder Judiciário encontra-se assoberbado de 

processos com as chamadas demandas de massa, em geral, quase 

sempre, cumuladas com pedidos infundados de indenização por danos 

morais. Como assevera Paola Roos Braun, em artigo publicado na internet, 

com título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: 

“nem sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” Por tal razão, visando evitar o 

prosseguimento deste abuso do direito de petição, em que profissionais do 

direito, se utilizam do acesso gratuito à Justiça para formular pretensões 

que sabem ilegítimas, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul reconheceu a litigância de má-fé da parte solidariamente 

com o seu advogado, em virtude do ajuizamento de demanda infundada 

sob o manto da Assistência Judiciária Gratuita (Apelação Cível nº 

70014127732 — TJRS, Apelação Cível nº 70014947956 — TJRS, julgados 

nº 019/1.05.0045439-6, 019/1.05.0045850-2, 019/1.05.0045188-5 e 

019/1.05.0045539-2, todos da comarca de Novo Hamburgo). Exige-se do 

Poder Judiciário, uma prestação jurisdicional de forma célere e eficaz. 

Para tanto, não devem os seus órgãos ser utilizados de forma temerária, 

com lides infundadas, abarrotando as prateleiras e, agora, os processos 

virtuais, inviabilizando e dificultando a JUSTIÇA. O pedido de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita será analisado em caso de eventual 

recurso inominado interposto pela parte autora, observando-se 

estritamente os documentos que constarem dos autos. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido 

contraposto, julgo-o procedente, condenando a autora ao pagamento da 

quantia de R$ 132,55 (cento e trinta e dois reais e cinquenta e cinco 

centavos) referente aos serviços prestados e devidamente comprovados 

pela requerida, os quais deverão ser acrescidos de juros de mora e 

corrigidos monetariamente a partir do vencimento da obrigação. Condeno, 

solidariamente, a parte requerente e os advogados RODOLFO LUIZ DE 

ALVARENGA, OAB/MT 9.079 e MARCELO YUJI YASHIRO, OAB/MT 16.250 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

no patamar de 10% do valor da causa, bem como de multa no valor de 9% 

sobre o valor da causa, em favor dos cofres públicos, se irrisório, ao 

valor de R$5000,00 (cinco mil reais) ante a má fé engendrada por ambos 

no presente processo, visto a ação temerária impetrada no Judiciário 

almejando lucro ilícito e não adimplemento de suas obrigações. Oficie-se à 

OAB-MT, com cópia da sentença e petição inicial, informando acerca do 

número de demandas promovidas pelos advogados nesta Comarca, até a 

presente data, ante ter escritório atuante em Cuiabá/MT, com distância de 

cerca de 450 km desta comarca, Sapezal/MT. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Remeto à homologação do Juiz 

togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais 

C o e l h o  J u i z  L e i g o 

_______________________________________________ VISTOS, 

HOMOLOGO A PRESENTE SENTENÇA, NOS TERMOS ACIMA 

FORMULADOS. SAPEZAL, 06 de AGOSTO de 2019. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010184-94.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FERNANDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa do(a) advogado(a), para ciência 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, devendo impulsionar o processo 

no prazo de 5 (cinco) dias.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-42.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BRUNO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000853-08.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RIBAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO VIEIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000853-08.2019.8.11.0078. EXEQUENTE: RIBAS COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: ORLANDO 

VIEIRA DA COSTA Defiro o pedido retro, prossiga-se no cumprimento da 

decisão inaugural, procedendo-se a citação do executado por intermédio 

de Oficial de Justiça, observando-se o endereço declinado ao id 

29906140. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 17 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000360-94.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON MONTEIRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000360-94.2020.8.11.0078. REQUERENTE: AILTON MONTEIRO DIAS 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Considerando a necessidade de 

comprovação do atual domicílio da parte autora nesta comarca, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua intimação, por 

intermédio do advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial a fim de apresentar comprovante de endereço nesta Comarca. 

Dentro do prazo suso, deverá o requerente, também, apresentar cópia do 

contrato formulado com a demandada, bem assim cópia do contrato de 

financiamento estudantil entabulado com a instituição bancária. Decorrido 

o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 17 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000359-12.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PATRESE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000359-12.2020.8.11.0078. REQUERENTE: PATRESE ALMEIDA SILVA 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Considerando a necessidade de 

comprovação do atual domicílio da parte autora nesta comarca, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua intimação, por 

intermédio do advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial a fim de apresentar comprovante de endereço nesta Comarca. 

Dentro do prazo suso, deverá o requerente, também, apresentar cópia do 

contrato formulado com a demandada, bem assim cópia do contrato de 

financiamento estudantil entabulado com a instituição bancária. Decorrido 

o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 17 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-19.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

REFLORESTAMENTO ENCANTADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIAMARA CONCI OAB - MT10888 (ADVOGADO(A))

SAMANTHA BALTIERI CARVALHO OAB - MT0016152S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBEM KRUG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000128-19.2019.8.11.0078. REQUERENTE: REFLORESTAMENTO 

ENCANTADO LTDA - ME REQUERIDO: RUBEM KRUG Dispõe o art. 19 da 

Lei n. 9.099/95, que no âmbito dos Juizados Especiais as citações e 

intimações deverão ser realizadas por qualquer meio idôneo de 

comunicação. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça, em decisão 

proferida nos autos do procedimento de controle administrativo n. 

0003251-94.2016.200.0000, entendeu que a norma alhures mencionada é 

compatível com a utilização de aplicativo de troca de mensagens, a 

exemplo do Whatsapp, considerando, assim, válida a efetivação de 

intimações e citações por intermédio do referido aplicativo. Nesta senda, 

em que pese terem sido empreendidas tentativas de localização pessoal 

da parte para ser citada e intimada, verifico que a demanda prolonga-se 

há mais de um ano, sem que, sequer, tenha sido perfectibilizada a 

angularização processual. Ante o exposto, com base na motivação supra, 

defiro o pedido formulado pelo requerente em audiência e, por 

conseguinte, determino que seja realizada a citação e intimação da parte 

ré via Whatsapp, devendo o meirinho acostar nos autos a certidão 

respectiva. Designo audiência de conciliação para o dia 27 de abril de 

2020, às 17h00. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sapezal/MT, 16 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-57.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000356-57.2020.8.11.0078. REQUERENTE: AFONSO HENRIQUE DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. AFONSO HENRIQUE DA 

SILVA ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face 

de TELEFÔNICA S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Alegou 

ter tentado realizar uma compra em seu crediário em determinada loja, 

todavia, a aquisição não foi concluído, visto ter sido informado ao autor 

que seu nome estava inserido nos cadastros de proteção ao crédito. 

Aduz que a cobrança é indevida e, após esgotar os meios administrativos 

para dissolução do imbróglio, propôs a presente demanda, objetivando, em 

sede de tutela antecipada, a suspensão da negativação. Junto da exordial 

acostou os documentos de fls. 14/28. É o breve relato. Decido. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder a tutela provisória, como também há 

necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer a realização 

imediata ou futura do direito. No caso em tela, tenho que o pedido liminar 

merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que demonstram a 

probabilidade do direito deduzido, especialmente pelo extrato de 

negativação e pela reclamação realizada perante o PROCON-MT. O perigo 

de dano é evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, 

indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição 

negativa no nome da parte reclamante, que ficará privada de realizar 

transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se 

novamente a negativação. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando aos 

órgãos de proteção ao crédito, a exclusão do nome da parte requerente 

dos seus bancos de dados tão somente em relação aos débitos oriundos 

da parte requerida Telefônica Brasil S/A, no prazo de 10 (dez) dias. 

Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte requerida para que se 

abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste 

Juízo, de reenviar o nome da requerente para quaisquer bancos de dados 

em razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Outrossim, designo audiência de 

conciliação para o dia 27 de abril de 2020, às 16h30mim. Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 16 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-44.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRAN JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000008-44.2017.8.11.0078. REQUERENTE: VALDIRAN JOAO DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Considerando o requerimento formulado pelo 

autor, bem assim tendo em vista que a possibilidade de acordo, designo 

audiência de conciliação para o dia 14 de abril de 2020, às 14h00. Caso 

não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar 

da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 16 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001421-24.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SOUTO & BASSETO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA CONCEICAO DA SILVA (REQUERIDO)

ELIANA CONCEICAO DA SILVA 57094292104 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1001421-24.2019.8.11.0078. REQUERENTE: SOUTO & BASSETO LTDA - 

ME REQUERIDO: ELIANA CONCEICAO DA SILVA 57094292104, ELIANA 

CONCEICAO DA SILVA Considerando ter restado infrutífera a tentativa de 

localização da requerida, bem assim tendo em vista o declínio de novel 

endereço pela parte autora, redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 28 de abril de 2020, às 13h00min. Expeça-se mandado de intimação em 

observância aos dados fornecidos no petitório de id 29673857. Às 

providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 16 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-38.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS PERES BITTENCOURT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000021-38.2020.8.11.0078. REQUERENTE: LAVARDA & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: FRANCISCO DE ASSIS PERES BITTENCOURT Recebo a 

emenda à exordial e designo audiência de conciliação para o dia 28 de 

abril de 2020, às 13h30. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sapezal/MT, 17 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-30.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERTE CORDEIRO COELHO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 
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1000028-30.2020.8.11.0078. REQUERENTE: LAVARDA & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: LAERTE CORDEIRO COELHO - ME Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 28 de abril de 2020, às 14h00. Caso 

não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar 

da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 17 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-15.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADI WALDEMAR BLAUTH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000029-15.2020.8.11.0078. REQUERENTE: LAVARDA & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: SADI WALDEMAR BLAUTH Recebo a inicial e redesigno 

audiência de conciliação para o dia 28 de abril de 2020, às 14h30. Caso 

não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar 

da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 17 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-82.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR ANTONIO LIMBERGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000031-82.2020.8.11.0078. REQUERENTE: LAVARDA & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: VALDECIR ANTONIO LIMBERGER Recebo a inicial e 

redesigno audiência de conciliação para o dia 28 de abril de 2020, às 

15h00. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) 

dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob pena 

julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado 

n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do 

prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sapezal/MT, 17 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-67.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR ZOZOEKEMAI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000032-67.2020.8.11.0078. REQUERENTE: LAVARDA & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: WALDEMAR ZOZOEKEMAI Recebo a inicial e redesigno 

audiência de conciliação para o dia 28 de abril de 2020, às 15h30. Caso 

não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar 

da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 17 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-37.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON DA SILVA PORCDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000034-37.2020.8.11.0078. REQUERENTE: LAVARDA & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: WANDERSON DA SILVA PORCDE Recebo a inicial e 

redesigno audiência de conciliação para o dia 28 de abril de 2020, às 

16h30. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) 

dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob pena 

julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado 

n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do 

prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sapezal/MT, 17 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-30.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FRANCISCO ROTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL RUAS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000222-30.2020.8.11.0078. REQUERENTE: WILSON FRANCISCO ROTTA 

REQUERIDO: JOEL RUAS DE SOUZA Recebo a inicial e designo audiência 

de conciliação para o dia 28 de abril de 2020, às 17h00. Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 17 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-55.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE COL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000091-55.2020.8.11.0078. AUTOR: ADEMIR DE COL REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, ADEMIR DE COL ajuizou 

ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de 

EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES S/A – CLARO TV, ambos 

qualificados nos autos. Aduz o requerente ter contratado os serviços da 

requerida, todavia, em março de 2019, optou por não mais utilizar o pacote 

contratado, razão pela qual solicitou o cancelamento do contrato. Discorre 

que, embora tenha sido concluído o cancelamento, com a cessação dos 

serviços, a demandada permaneceu realizando os descontos mensais na 

conta do requerente. Assim, entendendo estarem presentes os requisitos, 

postulou pela concessão de tutela de urgência, para o fim de que o 

requerido se abstenha de promover o desconto do serviço em sua conta 

corrente. Junto da inicial vieram os documentos de fls. 10/18. Determinada 

a emenda à exordial, o requente acostou aos autos cópia de sua fatura de 

água, atestando seu endereço nesta Comarca (id 28601016). Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. No caso em tela, tenho que o 

pedido liminar não merece prosperar, posto que os documentos 

colacionados nos autos não demonstram, em análise de cognição sumária, 

a probabilidade do direito deduzido, eis que a parte autora sequer 

demonstrou a contratação dos serviços fornecidos pela ré, tampouco 

apresentou elementos que indiquem ter cancelado o pacote contratado. 

Ademais, os relatos expendidos na exordial não estampam o perigo da 

demanda, haja vista que os débitos estão sendo realizados, em tese, 

irregularmente há 12 (doze) meses, circunstância que descaracteriza o 

segundo requisito para concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, 

nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Ao mesmo tempo, designo audiência de conciliação para o dia 14 de abril 

de 2020, às 14h30. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, 

sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 

11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 05 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sapezal/MT, 17 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-67.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY WANDERSON DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000323-67.2020.8.11.0078. AUTOR: KENNEDY WANDERSON DA SILVA 

LIMA REU: BANCO BRADESCO Recebo a inicial e designo audiência de 

conciliação para o dia 14 de abril de 2020, às 15h00. Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 17 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-50.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDO SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000350-50.2020.8.11.0078. AUTOR: LENILDO SANTOS DA SILVA REU: 

BANCO BRADESCO Recebo a inicial e designo audiência de conciliação 

para o dia 14 de abril de 2020, às 15h30. Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sapezal/MT, 17 

de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-10.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO BARRETO DE NOVAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS OAB - SP415428 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000288-10.2020.8.11.0078. AUTOR: CANDIDO BARRETO DE NOVAIS 

REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A Recebo a inicial e designo audiência de 

conciliação para o dia 14 de abril de 2020, às 16h00. Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 17 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-65.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDO SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000349-65.2020.8.11.0078. AUTOR: LENILDO SANTOS DA SILVA REU: 
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BANCO BRADESCO Recebo a inicial e designo audiência de conciliação 

para o dia 14 de abril de 2020, às 16h30. Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sapezal/MT, 17 

de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-80.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS PABLO ARAUJO BATISTA FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000348-80.2020.8.11.0078. REQUERENTE: MARCUS PABLO ARAUJO 

BATISTA FIGUEREDO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Recebo a 

inicial e designo audiência de conciliação para o dia 14 de abril de 2020, às 

17h30. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) 

dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob pena 

julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado 

n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do 

prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sapezal/MT, 17 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-52.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000324-52.2020.8.11.0078. AUTOR: PATRICIA APARECIDA DOS 

SANTOS REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 04 de maio de 2020, às 13h00. Caso 

não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar 

da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 17 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-22.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZIA DOS SANTOS ALECRIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000326-22.2020.8.11.0078. REQUERENTE: TOMAZIA DOS SANTOS 

ALECRIM REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Observa-se no presente caso que não existe mais razão para 

existência da presente demanda, visto que a própria autora manifestou o 

desinteresse no prosseguimento do feito (id.30034009). Ante o exposto, 

homologa-se o pedido de desistência formulado pelo (a) requerente e, por 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. P.I.C. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001093-94.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ARILDA GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1001093-94.2019.8.11.0078. REQUERENTE: ARILDA GOMES DA COSTA 

REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No 

presente caso, observa-se que no ID. 29765659 as partes realizaram 

acordo. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta 

a homologação da transação celebrada nos autos nos seguintes termos. 

Assim, outro caminho não há senão a homologação do acordo pactuado 

nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga VISTOS, etc. Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. P.I.C. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-45.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEREDIA MECANICA DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 959 de 975



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000027-45.2020.8.11.0078. REQUERENTE: LAVARDA & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: HEREDIA MECANICA DE VEICULOS EIRELI - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No presente caso, observa-se que no ID. 28195241 as partes 

realizaram acordo. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são 

capazes e nada obsta a homologação da transação celebrada nos autos 

nos seguintes termos. Assim, outro caminho não há senão a homologação 

do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. P.R.I.C. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001325-09.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1001325-09.2019.8.11.0078. REQUERENTE: PAULO JOSE DE CARVALHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Na presente 

reclamação, designada a sessão de conciliação, a parte Reclamante, 

embora regularmente intimada, vide sua intimação na pessoa de seu 

advogado, deixou de comparecer à solenidade. O decreto de extinção é 

medida de rigor. Posto isso, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2.º, da Lei n.º 9.099/95. Sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. P.R.I.C. Sapezal-MT, 17 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Portaria

PORTARIA N° 07/2020DF/TBA .

O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito RAFAEL DEPRA PANICHELLA, 

Diretor do Foro da Comarca de Tabaporã/MT, no uso de suas atribuições 

e,

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial de Saúde de que 

se está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

CONSIDERANDO a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

CONSIDERANDO a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

CONSIDERANDO que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

FAZ SABER, AS SEGUINTES MEDIDAS:

Art. 1º - Suspender até dia 30/04/2020 a obrigatoriedade de assinaturas 

decorrentes de execução de pena, de medidas cautelares, transação 

penal e suspensão condicional do processo no Fórum de Tabaporã/MT;

§1º: Será contado como efetivamente assinado o período mencionado, 

não havendo prejuízo ao cumprimento das condições, pena e medida 

cautelar diversa da prisão.

§ 2º - Deve haver a colocação de CARTAZ na entrada do Fórum com os 

seguintes dizeres: "em razão da pandemia relacionada ao coronavírus, 

ESTÁ SUSPENSA até dia 30/04/2020 a obrigatoriedade de assinar em 

processos de execução de pena, transação penal, suspensão condicional 

do processo ou com medidas cautelares. NÃO HAVERÁ prejuízo àquele 

que não assinar ou que não comparecer, não sendo necessário justificar 

no Fórum ou no processo.

Art. 2º Dê-se ciência e afixe no átrio do Fórum o inteiro teor da 

Portaria-Conjunta nº 247 de 16 de Março de 2020, salientando de que 

todos os prazos processuais e audiências estão suspensas até o dia 

01/04/2020.

Dar ciência aos servidores, terceirizados e aos policiais que fazem a 

segurança no Fórum da Portaria Conjunta de nº 247/2020, os quais 

DEVEM orientar as pessoas sobre o conteúdo desta Portaria.

Esta Portaria entra em vigor no ato de sua afixação no átrio do Fórum.

Ciência à Presidência e à Corregedoria-Geral do TJMT, ao Ministério 

Público, à OAB - Seccional de Mato Grosso, à Subseção local da OAB e à 

Defensoria Pública.

Tabaporã/MT, 17 de março de 2020.

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11444 Nr: 192-76.2011.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildebrando José Pais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Manfrin Benatti - 

OAB:12.802

 Certifico que, a Carta Precatória de fls. 256 foi distribuída no PJE sob o 

nº1003049-09.2020.8.11.0015 para a: 1ª VARA CÍVEL DE SINOP-, 

devendo a parte interessada proceder com o acompanhamento e eventual 

pagamento de custas e diligências da referida missiva.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11880 Nr: 47-69.2005.811.0090

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Ferri, Benedito Nazaré Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Melo e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Seefeld Werner - 

OAB:7839-B/MT, Gérson Luís Werner - OAB:6298-A/MT, Luciana 

Werner Bilhalva - OAB:12222/MT, Marcos Levi Bervig - 

OAB:MT/6312-A, Régis Rodrigues Ribeiro - OAB:4936/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique da Costa Neto - 

OAB:3710/MT, Nelson Saraiva dos Santos - OAB:7720-B/MT

 Certifico que, a Carta Precatória de fls.410 foi distribuída no PJE sob o nº 

1003034-40.2020.8.11.0015 para a 1ª VARA CÍVEL DE SINOP, devendo a 
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parte interessada proceder com o acompanhamento e eventual pagamento 

de custas e diligências da referida missiva.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21663 Nr: 1033-03.2013.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Manfrin Benatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stemac S/A Grupo de Geradores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Manfrin Benatti - 

OAB:12.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Siqueira 

Castro - OAB:/RS 56.888-A, Daniely Neves Lauro - OAB:24285/O, 

Fábio Korenblum - OAB:/RS 92.135-A, Jucelino Adson de Souza 

Filho - OAB:122345-MG, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.081

 Certifico que, a Carta Precatória de fls. 330 foi distribuída no PJE sob o nº 

1003043-02.2020.8.11.0015 para a: 1ª VARA CÍVEL DE SINOP, devendo a 

parte interessada proceder com o acompanhamento e eventual pagamento 

de custas e diligências da referida missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30956 Nr: 493-76.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Célia Vargas da Silva Basso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Barion de Paula - 

OAB:MT/11.063-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a Carta Precatória de fls. 314 foi distribuída no PJE sob o nº 

1012492-03.2020.8.11.0041 para a: 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA 

DE CUIABÁ, devendo a parte interessada proceder com o 

acompanhamento e eventual pagamento de custas e diligências da 

referida missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31946 Nr: 1058-40.2018.811.0094

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGdS, CGdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a Carta Precatória de fls.53 foi distribuída no PJE sob o nº: 

1000401-47.2020.8.11.0018 para a: 1ª VARA CÍVEL DE JUARA, devendo 

a parte interessada proceder com o acompanhamento e eventual 

pagamento de custas e diligências da referida missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32857 Nr: 1545-10.2018.811.0094

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CZdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSdAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a Carta Precatória de fls. 38 foi distribuída no PJE sob o nº 

1000270-69.2020.8.11.0019 para a Vara Única de Porto dos Gaúchos, 

devendo a parte interessada proceder com o acompanhamento e eventual 

pagamento de custas e diligências da referida missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31077 Nr: 564-78.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Silvio Anacleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos.

 Análise realizada em atenção ao Programa Nacional Justiça pela Paz em 

Casa, 16ª edição.

Recebo o Recurso de Apelação interposto réu, (art. 593, II do CPP), eis 

que tempestivo, consoante certidão de fl. 105.

Considerando, que a defesa do réu durante a instrução processual foi 

realizada por advogado dativo, bem como, diante do decurso do prazo 

sem que o réu constituísse advogado de sua confiança para apresentar 

as razões do recurso.

 Nomeio ao réu para apresentar as razões do recurso o Dr. Agnaldo Valdir 

Pires, arbitro os honorários advocatícios no valor de 05 (cinco) URH. 

Após, apresentação das razões expeça-se certidão em favor do 

causídico.

 Após, intime-se o MP, para apresentar as contrarrazões do recurso, no 

prazo legal, (art. 600 do CPP).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens e anotações de estilo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5778 Nr: 2-94.2003.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Almeida do Amaral Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto do Amaral Ribeiro, José Aroldo 

Daniel, Walderi Roggia, Perci Dalla Corte, Verônica Dalla Corte, Cesar 

Antonio Brizot, Angélica Alves Ferreira, João das Dores Bessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio João de Carvalho 

Junior - OAB:6232/MT, João Batista Alves Barbosa - OAB:MT/4945, 

Tadeu Trevisan Bueno - OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laurí Antonio Stuani - 

OAB:6.117-B/MT, Mauro Antonio Stuani - OAB:6.117-B, Vênus Mara 

Soares da Silva - OAB:MT/8677

 Certifico que, a Carta Precatória de fls. 397 foi distribuída no Malote Digital 

sob o nº 8112020501062811202050106298 para a Comaraca de 

Frederico Westphalen, devendo a parte interessada proceder com o 

acompanhamento e eventual pagamento de custas e diligências da 

referida missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29940 Nr: 2024-37.2017.811.0094

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Leia Cellarius Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a Carta Precatória de fls. 47 foi distribuída no PJE sob o 

nº1000134-02.2020.8.11.0107 para a Vara: ÚNICA DE NOVA UBIRATÃ, 

devendo a parte interessada proceder com o acompanhamento e eventual 

pagamento de custas e diligências da referida missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26823 Nr: 295-73.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso - 
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OAB:OAB/MT n°21.081

 Vistos - Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa, 16ª edição.

Defiro o pedido de fl. 151.

 Expeça-se carta precatória à Comarca de Juara-MT, para inquirição da 

testemunha Elias Pereira Barreto.

 Observem-se o endereço indicado à fl. 151.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000042-55.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000042-55.2019.8.11.0108. 

REQUERENTE: JOAO PEDRO DA SILVA REQUERIDO: MATO GROSSO 

GOVERNO DO ESTADO Vistos, etc. Intime-se o Estado de Mato Grosso 

para que se manifeste acerca do bem ofertado pela parte autora (id. 

30352985), para a integral garantia do débito discutido nos autos, no 

prazo de 5 dias. Após, voltem os autos à conclusão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, 17 

de março de 2020. MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 22491 Nr: 348-90.2009.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER LUIZ DA SILVA, SANDRA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Insol do Brasil Armazéns Gerais Ltda, DF 

DEUTSCHE FORFAIT AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 8.347, 

ADEMAR SANTANA FRANCO - OAB:OAB/MT 4255, Alváro da Cunha 

Neto - OAB:MT 12.069, Paulo Henrique Gaíva Muzzi - OAB:OAB/MT 

8.337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO ARAUJO 

PEREIRA JUNIOR - OAB:OAB/PR 25930, PAULO INÁCIO HELENE LESSA 

- OAB:OAB/MT 6571, Tâmili Kiara Beatezek Rodriguês - 

OAB:OAB/PR 41496, WALDEMAR DECCACHE - OAB:OAB/SP 140500-A

 Autos n. 0000348-90.2009.811.0108 - Código 22491

DESPACHO

Vistos,

 Tendo em vista que nos documentos de fls. 1399/1341 não constam as 

assinaturas das partes, digam os autores sobre os ermos do acordo, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 13 de março de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72078 Nr: 1848-45.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAWAN SEBASTIÃO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Cristina Walter - 

OAB:MT 16136, Patrícia da Silva Pazini Paixão - OAB:MT0026261O

 Pelo MM Juiz foi dito: “Vistos,

Defiro a oitiva de Thalita França de Souza e Cilene Mendes da Silva.

Considerando o teor dos ofícios retro, designo audiência em continuação 

para o dia 28 de abril de 2020, às 14h.

Oficie-se à direção da cadeira de Porto dos Gaúchos/MT, requisitando 

seja disponibilizado aparato para sua participação por videoconferência, 

encaminhando-se link e código de acesso.

Nesta oportunidade faço juntar os laudos toxicológicos e antecedentes 

criminais do acusado.

Requisitem-se as testemunhas.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 15986 Nr: 716-41.2005.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Alves de Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.0000716-41.2005.811.0108 - Código 15986

DESPACHO

Vistos,

 Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados às fls. 

301/304.

Após, arquive-se presente feito com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 13 de março de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 16663 Nr: 1346-97.2005.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudimir Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.1346-97.2005.811.0108 - Código 16663

DESPACHO

Vistos,

 Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados às fls. 

179/181.

Após, arquive-se presente feito com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 13 de março de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57009 Nr: 625-28.2017.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alecsandro Bau, Sergio da Silveira, Loinir Baú, Vilma 

Fátima Bau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 
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com carga dos presentes autos, Dr RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA 

CASSATI, OAB/MT 19724/O para no prazo de 3 dias, proceder a 

devolução do feito em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000049-81.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BRITO LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA OAB - MT19190/O (ADVOGADO(A))

ALYNE D REVELLIN RODRIGUES OAB - MT21185/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORPAL - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Considerando a Correspondência Devolvida (ID nº 30408312), impulsiono 

os autos para a intimação do Reclamante, por intermédio de seu 

advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente endereço 

atualizado do Reclamado, sob pena de extinção do feito.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000720-42.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000720-42.2019.8.11.0085. 

AUTOR(A): JAINER ANA BOIA REU: AGNALDO TARGA Vistos. Trata-se 

de Ação de Alimentos ajuizada por IURI GABRIEL, representado pela 

genitora JAINER ANA BOIA, em face de AGNALDO TARGA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Em audiência de conciliação (Id. 

28444645), a parte requente informou estar de mudança para o município 

de Colíder, razão pela qual pugnou pela remessa do presente feito ao juízo 

da referida comarca. É o sucinto relato. Fundamento e decido. 

Considerando a informação de que atualmente a parte autora reside 

Município de Colíder (Id. 28636701), deve ser aplicada a regra do foro 

especial descrita no art. 53, inc. II, do NCPC, que dispõe: “Art. 53: É 

competente o foro: [...] II - de domicílio ou residência do alimentando, para a 

ação em que se pedem alimentos; [...]. Sendo assim, nos termos do art. 53, 

inciso II, do Código de Processo Civil, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do juízo de Colíder/MT, determinando a remessa destes autos ao 

juízo de tal comarca, após as baixas e anotações necessárias. Ciência ao 

representante do Ministério Público. Cumpra-se com urgência. Terra Nova 

do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000228-16.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO(A))

FABIANA FERREIRA ROSARIO OAB - 019.492.131-02 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. R. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000228-16.2020.8.11.0085. 

REPRESENTANTE: FABIANA FERREIRA ROSARIO REQUERIDO: ROBSON 

DOS REIS SANTOS Vistos. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Processe-se em segredo de 

justiça (CPC, artigo 189, inciso II). DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Acerca do pedido de alimentos provisórios, resta 

provado o estado de filiação, porém em razão da não comprovação da 

renda do alimentante, FIXO alimentos provisórios no importe 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a 

serem pagos a partir da citação, a ser depositado em conta indicada pela 

genitora, sendo que poderá ser modificado a qualquer tempo, acaso se 

verifique ser outra a realidade do binômio possibilidade/necessidade. No 

tocante ao pleito de guarda, realize-se estudo psicossocial na residência 

da parte requerente. No mais, considerando que o(a) Conciliador(a) 

Judicial pode e deve auxiliar o magistrado na pauta de oralidade referente 

ao Serviço Conciliatório Familiar – SCF (artigos 1.292 e 1293, da CNCG), 

DETERMINO que a pertinente audiência conciliatória se dê segundo pauta 

da Conciliação, tudo devidamente monitorado e supervisionado por este 

magistrado. Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334), valendo como termo inicial do prazo 

para a contestação a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Intime-se o Ministério Público. Por fim, conclusos para 

deliberação. Às providências. Terra Nova do Norte, data da assinatura 

digital. Janaína Rebucci Denazetti Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000496-07.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA BIANCONI OAB - MT17794/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. A. K. (REQUERIDO)

C. M. K. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO Certifico, em atendimento à portaria conjunta 

247/2020 TJMT, que a audiência de conciliação foi redesignada nestes 

autos para o dia 11 de maio de 2020, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000496-07.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA BIANCONI OAB - MT17794/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. A. K. (REQUERIDO)

C. M. K. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 
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AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC, 

conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 11/05/2020 

Hora: 13:00

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000827-86.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR JORGE GAT (REU)

JORGE GAB (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC, 

conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 11/05/2020 

Hora: 14:00

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000466-69.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA FIDELES (AUTOR(A))

ORICO FRANCISCO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENINHO ERD (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC, 

conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 11/05/2020 

Hora: 14:30

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000861-61.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DA SILVA STOUPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) e Promovida(s), através do(a) 

seu/sua Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para 

comparecer na AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes 

autos. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do autor à 

audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 

334, § 8° do CPC, conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 11/05/2020 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000804-43.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACLEIDE SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC, 

conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 11/05/2020 

Hora: 15:30 Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 27/01/2020 Hora: 

14:00

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000804-43.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACLEIDE SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC, 

conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 11/05/2020 

Hora: 15:30 Tipo: Conciliação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000319-43.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLGA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES ALVES DE ARAUJO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000319-43.2019.8.11.0085. 

Vistos. Considerando que a parte requerida demonstrou interesse na 

tentativa de conciliação (ID. 24875682) e, visando a tentativa de 

conciliação entre as partes, que além de fomentar a pacificação social dos 

conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes 

a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, DETERMINO 

a designação de audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora 

deste juízo. Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para deliberação. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura 

digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000319-43.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLGA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES ALVES DE ARAUJO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000319-43.2019.8.11.0085. 

Vistos. Considerando que a parte requerida demonstrou interesse na 

tentativa de conciliação (ID. 24875682) e, visando a tentativa de 

conciliação entre as partes, que além de fomentar a pacificação social dos 

conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes 

a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, DETERMINO 

a designação de audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora 

deste juízo. Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para deliberação. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura 

digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51426 Nr: 108-34.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, APDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE WEBER DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 25.646/O

 Certifico que não foi possível entrar em contato com a DPE de Peixoto de 

Azevedo - MT. Certifico ainda que em contato telefônico com a Comarca 

de Peixoto de Azevedo - MT e com a DPE da Comarca de Colíder MT, fui 

informado que o núcleo da DPE em Peixoto de Azevedo MT, encontra-se 

desativado e que a DPE de Colíder - MT, atende apenas audiências de 

custódia em plantões. Certifico finalmente que passo a intimar o advogado 

nomeado acerca da decisão de fls. 62.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38039 Nr: 599-46.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO KENSY VENTURA, JOELSON 

FRANCISCO DE MOURA, PAULO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, JULIO CÉSAR DAMBRÓS - OAB:OAB/MT 

14.197, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:OAB/MT 3596-A

 ”Posto isto, em razão da falta de interesse processual, declaro EXTINTA 

A PUNIBILIDADE do acusado JAIRO KENSY VENTURA, devidamente 

qualificado nos autos, com relação ao delito capitulado no artigo 155, §4º, 

I, do Código Penal.P.R.I.C.DETERMINO à Serventia do juízo para que 

expeça-se certidão em favor do(a) advogado(a) nomeado(a) a fim de que 

possa cobrar os honorários arbitrados junto ao Estado de Mato 

Grosso.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.Às 

providências."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51662 Nr: 352-60.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANELITA LOPES DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:OAB/MS 8.270, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT Nº8506-A

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo as partes no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme fls. 111 e 127/128, manifestarem-se acerca da complementação 

do laudo pericial.

Terra Nova do Norte - MT,17 de março de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63386 Nr: 258-39.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON JOSE TONIAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA DE VEREADORES DE TERRA NOVA 

DO NORTE, MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:OAB/SP 341115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que a CONTESTAÇÃO de fls.289-306, foi juntada 

TEMPESTIVAMENTE aos autos pela parte requerida, Câmara de 

Vereadores de Terra Nova do Norte.

CERTIFICO ainda, que a CONTESTAÇÃO de fls. 307-319, foi juntada 

INTEMPESTIVAMENTE pela parte requerida Município de Terra Nova do 

Norte/MT, uma vez que o mandado de citação foi juntado aos autos em 

24/10/19, conforme formulário de fls. 02.

 CERTIFICO por fim, que INTIMO a parte AUTORA, para requerendo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61195 Nr: 544-51.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA ANTUNES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PILATTI - OAB:33611 

SC, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de pensão por morte 

formulado por Catarina Antunes Alves e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo 

Civil. Contudo, a exigibilidade de tais despesas fica suspensa, na fora do 

artigo 98, § 3º, do CPC, ante o deferimento dos benefícios da justiça 

gratuita.Após o trânsito em julgado devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33272 Nr: 754-88.2006.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES DOS SANTOS FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 754-88.2006.811.0085 (Código 33272)

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Maria das Dores dos 

Santos Fonseca contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 177.

Instada a manifestar-se, a parte executada impugnou a execução às fls. 

178/185.

À f. 190 foi determinada a remessa dos autos à contadoria do juízo, tendo 

as partes manifestado concordância com os cálculos apresentados, 

sendo este homologado à f. 193.

À f. 194, foi expedida a respectiva RPV.

Aportou à fl. 195, ofício proveniente da COREJ informando o pagamento da 

RPV.
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À fl. 199, foi expedido alvará em favor da do advogado da parte autora.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 199 e 202, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 16 de setembro de 2019.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39615 Nr: 689-20.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL BORTOLASSI - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução nº 689-20.2011.811.0085 (Código 39615)

Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta pelo Ministério 

Público Estadual, em substituição processual de FELIPE EDUARDO 

MACHADO, representadas pela genitora ALINE PETRY em face de 

RAFAEL BASTOS MACHADO.

A execução foi recebida à fl. 53.

A parte executada foi citada à fl. 55/56.

Às fls. 60/61 a parte autora informou que o débito alimentar foi adimplido 

pelo executado, requerendo a extinção da presente execução.

É o relato do necessário.

Decido.

O art. 924, inciso II, do NCPC diz: “Extingue-se a execução quando: (...); II - 

a obrigação for satisfeita; (...)”.

Posto isto, considerando o pagamento da dívida alimentar, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

 CONDENO a parte executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000033-02.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ENIL RODRIGUES DE CAMPOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TERRA 

NOVA DO NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA 

NOVA DO NORTE AV. AVENIDA 12 DE ABRIL, 1000, CENTRO, TERRA 

NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 - TELEFONE: (66) 35341936 

Processo nº 1000033-02.2018.8.11.0085 C E R T I D Ã O ATO 

ORDINATÓRIO. Diante da PORTARIA-CONJUNTA 247/2020 de 16.03.2020 

do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de REDESIGNAR A AUDIÊNCIA 

anteriormente marcada para o dia 30.04.2020 às 13h00min. TERRA NOVA 

DO NORTE, 17 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) ALINE 

SCHORRO Analista Judiciária Mat. 32619

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 016/2020-DIR-VBST

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Elmo Lamoia de Moraes, Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei ,

 Considerando que no dia 19 de março é comemorado o aniversário do 

município de Vila Bela da Santíssima Trindade – 26 8 anos; e a Capital do 

Estado e transferida para esta cidade, havendo várias programações 

envolvendo a comunidade nesse dia e nos dias que antecede;

 Considerando que, através do Decreto municipal nº 024 de 1 3 de março 

de 20 20, foi decretado Ponto Facultativo no dia 20 de março de 20 20, em 

todo o território do município;

Considerando ainda que, nas Comarcas do interior, é atribuição do Juiz 

Diretor do Fórum regular através de portaria específica a suspensão do 

expediente forense ;

RESOLVE:

Art. 1º – SUSPENDER o expediente no Fórum Judicial e nas Serventias 

Extrajudiciais desta comarca, no dia 19/03/2020 (quinta-feira) e no dia 

20/03/2020 (sexta-feira).

Art. 3º – PRORROGAR os prazos processuais, que devam iniciar-se ou 

completar-se nestas data s, para o primeiro dia útil subsequente.

Art. 4º - Afixe-se cópia no átrio do Fórum.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta à Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, Ministério Público, 15º Subseção da 

OAB, Polícia Militar e Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 17 de março de 20 20.

Elmo Lamoia de Moraes

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

(assinado digitalmente)

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000991-75.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Elizete Bispo de Oliveira (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000991-75.2019.8.11.0077. AUTOR(A): ROSILENE BOTELHO REU: 

ELIZETE BISPO DE OLIVEIRA Vistos, etc. Considerando o teor da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020-TJMT, cancelo a audiência designada. Vista 

à parte autora sobre contestação e para dizer se há proposta de acordo, 

prazo de 10 (dez) dias. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 17 de 

março de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000102-24.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:
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CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 17A REGIAO - ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

1ª VARA FEDERAL DE CÁCERES-MT (DEPRECANTE)

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

(DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE VARA ÚNICA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO FERNANDES LEITE, S/N, 

ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1000102-24.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 2.727,84 ESPÉCIE: [Atos 

executórios, Citação, Diligências, Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 

DA 17A REGIAO - ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: GENEROSO 

CIRIACO MACIEL, 2, JARDIM PETRÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-050 

POLO PASSIVO: Nome: THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO Endereço: 

AVENIDA SÃO LUIZ, S/N, CONDOMÍNIO CAIÇARA, APARTAMENTO 06, 

CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78237-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuando do 

recolhimento dos valores descritos no documento ID 22182690. VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 17 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000605-45.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEFFERSON CARLOS MARCON (REQUERIDO)

Outros Interessados:

1ª VARA FEDERAL DE CÁCERES-MT (DEPRECANTE)

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

(DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE VARA ÚNICA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO FERNANDES LEITE, S/N, 

ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1000605-45.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 2.149,89 ESPÉCIE: [Atos 

executórios, Citação, Diligências, Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 

VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA CHOFFI, 

178, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-085 POLO PASSIVO: 

Nome: GEFFERSON CARLOS MARCON Endereço: ESTRADA DO 

PALMARITO KM 50, S/N, ZONA RURAL, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 

(cinco) dias, comprovando o recolhimento das custas e taxas de 

distribuição da presente carta precatória, sob pena de cancelamento da 

distribuição. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 17 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000014-20.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGDA BRUNIELI ASSIS TOMAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000014-20.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: L. A. M. FOLINI 

COBRANCAS - ME EXECUTADO: VAGDA BRUNIELI ASSIS TOMAS Vistos, 

etc. 1- Expeça-se alvará para levantamento, pela parte exequente, da 

quantia penhorada nos autos. 2- Intime-se a parte executada, por meio de 

seu advogado constituído ou, não havendo, pessoalmente, para indicar no 

prazo de dez dias quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os 

respectivos valores, e exibir prova de sua propriedade e, se for o caso, 

certidão negativa de ônus, sob pena de multa de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da execução, na forma do art. 774, V e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. 3- Expeça-se mandado para penhora de bens 

na residência da parte executada, até o limite do valor remanescente da 

execução (R$ 2.644,65). VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 17 de 

março de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010006-17.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ COELHO SARAIVA 05968461268 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE LEITE DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 8010006-17.2017.8.11.0077. EXEQUENTE: LUIZ COELHO 

SARAIVA 05968461268 EXECUTADO: VIVIANE LEITE DE MIRANDA Vistos, 

etc. Trata-se de PROCEDIMENTO EXECUTIVO em que não foi localizada a 

parte executada para receber a citação ou constatou-se que não há bens 

penhoráveis, após diversas diligências frustradas para tentativa de 

penhora. Desse modo, impõe-se a extinção do processo, com a devolução 

dos documentos ao autor, consoante determina o art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor”. No mesmo sentido são os Enunciados 75 e 76 do FONAJE: “A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor” e “No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade”. Acerca do tema, este é o 

entendimento jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. 

EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 

4º, DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se 

de cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 

seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 0 2 1 6 4 7 9 2 0 1 5 8 0 7 0 0 0 7  

0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95, mantendo vigentes eventuais medidas constritivas e 

coercitivas já deferidas nos autos, porquanto o débito ainda subsiste. 

Autorizo a devolução dos documentos ao autor. Ressalto a possibilidade 

de protesto da sentença líquida, no Cartório de Protestos, sem custo para 

o credor, conforme art. 591, §3º da CNGC Extrajudicial, bastando a parte 

exequente apresentar certidão de teor da decisão (art. 517, §§ 1º e 2º do 

CPC e art. 591, §1º da CNGCE), a qual pode ser obtida na Secretaria da 

Vara independentemente de determinação judicial. P.R.I. Ao arquivo, com 

baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 17 de março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000009-27.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000009-27.2020.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Verifico a 

concordância da Fazenda Pública quanto ao direito discutido nos autos, 

em razão de sua manifestação expressa, sendo que somente discute o 

valor da execução, e que a controvérsia consiste em saber o termo inicial 

da correção monetária. Com efeito, a correção monetária, por não se 

tratar de acréscimo de valor, mas mera correção da moeda, deve incidir 

desde a data do arbitramento dos honorários, e não da data da emissão 

da certidão. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA EXECUÇÃO, 

determinando o prosseguimento do feito, devendo a correção monetária 

incidir desde a data do arbitramento dos honorários. P.R.I. DOS 

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O cálculo de liquidação do débito 

deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do Sistema 

SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM, na forma do 

Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Os consectários 

legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE 870.947, vez que os embargos de declaração outrora 

interpostos já foram julgados e não há mais suspensão nacional 

decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício 

Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 17 de março de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000007-57.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000007-57.2020.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Verifico a 

concordância da Fazenda Pública quanto ao direito discutido nos autos, 

em razão de sua manifestação expressa, sendo que somente discute o 

valor da execução, e que a controvérsia consiste em saber o termo inicial 

da correção monetária. Com efeito, a correção monetária, por não se 

tratar de acréscimo de valor, mas mera correção da moeda, deve incidir 

desde a data do arbitramento dos honorários, e não da data da emissão 

da certidão. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA EXECUÇÃO, 

determinando o prosseguimento do feito, devendo a correção monetária 

incidir desde a data do arbitramento dos honorários. P.R.I. DOS 

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O cálculo de liquidação do débito 

deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do Sistema 

SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM, na forma do 

Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Os consectários 

legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE 870.947, vez que os embargos de declaração outrora 

interpostos já foram julgados e não há mais suspensão nacional 

decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício 

Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 17 de março de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000008-42.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000008-42.2020.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Verifico a 

concordância da Fazenda Pública quanto ao direito discutido nos autos, 

em razão de sua manifestação expressa, sendo que somente discute o 

valor da execução, e que a controvérsia consiste em saber o termo inicial 

da correção monetária. Com efeito, a correção monetária, por não se 

tratar de acréscimo de valor, mas mera correção da moeda, deve incidir 

desde a data do arbitramento dos honorários, e não da data da emissão 

da certidão. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA EXECUÇÃO, 

determinando o prosseguimento do feito, devendo a correção monetária 

incidir desde a data do arbitramento dos honorários. P.R.I. DOS 

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O cálculo de liquidação do débito 

deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do Sistema 

SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM, na forma do 

Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Os consectários 

legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE 870.947, vez que os embargos de declaração outrora 

interpostos já foram julgados e não há mais suspensão nacional 

decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício 

Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 17 de março de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000010-12.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000010-12.2020.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Verifico a 

concordância da Fazenda Pública quanto ao direito discutido nos autos, 

em razão de sua manifestação expressa, sendo que somente discute o 

valor da execução, e que a controvérsia consiste em saber o termo inicial 

da correção monetária. Com efeito, a correção monetária, por não se 

tratar de acréscimo de valor, mas mera correção da moeda, deve incidir 

desde a data do arbitramento dos honorários, e não da data da emissão 

da certidão. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA EXECUÇÃO, 

determinando o prosseguimento do feito, devendo a correção monetária 

incidir desde a data do arbitramento dos honorários. P.R.I. DOS 

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O cálculo de liquidação do débito 

deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do Sistema 

SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM, na forma do 

Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Os consectários 

legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE 870.947, vez que os embargos de declaração outrora 

interpostos já foram julgados e não há mais suspensão nacional 

decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício 

Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 
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depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 17 de março de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000006-72.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000006-72.2020.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Verifico a 

concordância da Fazenda Pública quanto ao direito discutido nos autos, 

em razão de sua manifestação expressa, sendo que somente discute o 

valor da execução, e que a controvérsia consiste em saber o termo inicial 

da correção monetária. Com efeito, a correção monetária, por não se 

tratar de acréscimo de valor, mas mera correção da moeda, deve incidir 

desde a data do arbitramento dos honorários, e não da data da emissão 

da certidão. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA EXECUÇÃO, 

determinando o prosseguimento do feito, devendo a correção monetária 

incidir desde a data do arbitramento dos honorários. P.R.I. DOS 

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O cálculo de liquidação do débito 

deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do Sistema 

SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM, na forma do 

Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Os consectários 

legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE 870.947, vez que os embargos de declaração outrora 

interpostos já foram julgados e não há mais suspensão nacional 

decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício 

Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 17 de março de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000047-61.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. T. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLI PRICILA JANKOWSKI OAB - PR88304 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo n. 

1000047-61.2020.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar acerca da manifestação de ID nº 30352916. 

VERA, 17 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000795-30.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PIO XII (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS OAB - SP390872 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLYSON DIEGO NASCIMENTO CANDIDO (REU)

 

Processo n. 1000795-30.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR(A): DRIELLI 

CRISTINA LOPES DOS SANTOS - SP390872, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: VERA - Conciliação Data: 

08/05/2020 Hora: 14:00 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, será considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do Art. 334, §8° do 

CPC. VERA, 17 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000809-14.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA OAB - MT14125/O (ADVOGADO(A))

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT0006280A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000809-14.2019.8.11.0102. REQUERENTE: EDINEIA 

SCHENKEL REQUERIDO: MANOEL PEREIRA DE SOUZA VISTOS. EDINEIA 

SCHENKEL ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável, 

c/c pedido de tutela provisória de urgência para arrolamento e 

indisponibilidade de bens, bem como fixação da guarda e alimentos em 

favor da autora e dos menores, em face de MANOEL PEREIRA DE SOUZA. 

DECIDO. Extrai-se dos autos que a requerente reside na Comarca de 

Sorriso/MT, juntamente com seus filhos, menores, tendo pugnado, em 

sede de tutela provisória de urgência, dentre outros pedidos, pela fixação 

da guarda unilateral em seu favor ou, subsidiariamente, pela fixação da 

guarda compartilhada tendo como residência fixa a cidade de Sorriso/MT. 

Pois bem. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento 

no sentido de que “A competência para processar e julgar as ações 
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conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do 

detentor de sua guarda” (Súmula 383, STJ), e conforme dicção do art. 

147, incisos I e II do Estatuto a Criança e do Adolescente: “147. A 

competência será determinada: I - pelo domicílio dos pais ou responsável; II 

- pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável”. Conforme se observa, o entendimento é de que o artigo 

147, incisos I e II, do ECA, além de regra de fixação de competência, 

constitui também norma de modificação desta, garantindo à criança e ao 

adolescente que seus interesses sejam julgados pela autoridade judiciária 

mais próxima de onde se encontra, ainda que o local de convivência sofra 

modificação no decorrer da ação. Trata-se de um efeito que, na prática, 

afasta a regra da perpetuatio jurisdictionis, expressa no artigo 43, do CPC, 

permitindo ainda, modificação da competência após a propositura da ação. 

No caso, não se trata de competência relativa, eis que a competência 

trazida pelo ECA é absoluta, conforme entendimento já pacificado pelo e. 

STJ (destaquei): “PROCESSO CIVIL. REGRAS PROCESSUAIS. GERAIS E 

ESPECIAIS. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA. 

ADOÇÃO E GUARDA. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E 

DO JUÍZO IMEDIATO. 1. A determinação da competência, em casos de 

disputa judicial sobre a guarda - ou mesmo a adoção - de infante deve 

garantir primazia ao melhor interesse da criança, mesmo que isso implique 

em flexibilização de outras normas. 2. O princípio do juízo imediato 

estabelece que a competência para apreciar e julgar medidas, ações e 

procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias positivados no 

ECA é determinada pelo lugar onde a criança ou o adolescente exerce, 

com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária. 3. 

Embora seja compreendido como regra de competência territorial, o art. 

147, I e II, do ECA apresenta natureza de competência absoluta. Isso 

porque a necessidade de assegurar ao infante a convivência familiar e 

comunitária, bem como de lhe ofertar a prestação jurisdicional de forma 

prioritária, conferem caráter imperativo à determinação da competência. 4. 

O princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, desde que 

firmemente atrelado ao princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de competência do CPC. 5. A 

regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida no art. 87 do CPC, cede 

lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura 

ao infante, permitindo, desse modo, a modificação da competência no 

curso do processo, sempre consideradas as peculiaridades da lide. 6. A 

aplicação do art. 87 do CPC, em contraposição ao art. 147, I e II, do ECA, 

somente é possível se - consideradas as especificidades de cada lide e 

sempre tendo como baliza o princípio do melhor interesse da criança - 

ocorrer mudança de domicílio da criança e de seus responsáveis depois 

de iniciada a ação e consequentemente configurada a relação processual. 

7. Conflito negativo de competência conhecido para estabelecer como 

competente o Juízo suscitado”. (CC 111.130/SC, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/02/2011) De 

consequência, DETERMINO a REMESSA dos presentes autos ao Juízo da 

Comarca de Sorriso/MT, com fulcro no artigo 147, II, do Estatuto da Criança 

e do Adolescente e artigo 53, inciso I, “a”, e II, do CPC. INTIMEM-SE. Ciência 

ao Ministério Público. Cumpra-se. Às providências necessárias. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000441-05.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON FERNANDO TURATTO (AUTOR(A))

MONICA MORAES NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE FICAGNA OAB - MT25455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REU)

 

Processo n. 1000441-05.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR(A): SIMONE 

FICAGNA - MT25455-O, da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação Sala: VERA - Conciliação Data: 08/05/2020 Hora: 14:40 , 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, será é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, nos termos do Art. 334, §8° do CPC. VERA, 17 de 

março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000435-95.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOPES CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PARUCI LONGUI OAB - MT25487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR BARBARA CAMPOS (REU)

Arlei Calos Dias (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000435-95.2019.8.11.0102. AUTOR(A): 

APARECIDO LOPES CAMPOS REU: ARLEI CALOS DIAS, GILMAR 

BARBARA CAMPOS VISTOS. Tendo em vista a Portaria-Conjunta n. 247 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19, REDESIGNO a audiência 

aprazada nos autos para o dia 08 DE ABRIL DE 2020, ÀS 14h00min. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera/MT, 17 de março 

de 2020. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109262 Nr: 302-75.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira de Souza, ESPOLIO DE VICENTE 

FERREIRA DE SOUZA, ESPOLIO DE RITA MARIA DE SOUZA, MARIA DO 

ROSARIO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES KING CARR DE MUZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502, 

LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 INTIMAR as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 

1º, CPC), manifestarem acerca do Laudo Pericial de ref. 169.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 131873 Nr: 2664-45.2019.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SOARES LEAL, VALDECI ALVES 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726/B, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:OAB/MT 

13.171, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 Código nº 131873

VISTOS.

Em tempo, considerando o Ofício Ordinário n. 53/2020-DAJE, encaminhado 

pela Corregedoria-Geral de Justiça a este juízo, convocando este 

magistrado a participar de videoconferência na data de 18 de março de 

2020, a partir das 14 horas, em razão da necessidade de otimização e 

uniformização da rotina de trabalho dos Juizados Especiais Cíveis de Mato 

Grosso, REDESIGNO a audiência aprazada nos autos para o dia 18 DE 

MAIO DE 2020, ÀS 13h00min.

INTIMEM-SE as partes e as testemunhas e CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público e a Defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 1814 Nr: 17-83.1996.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROTECNICA J. J. LTDA, ALCIDES JOSÉ 

FICAGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 Código nº 1814

VISTOS.

BANCO BRADESCO S.A., apresentou pedido à fl. 303, pela expedição de 

ofício a Receita Federal, com o fito de localizar bens passíveis de penhora.

Contudo, a Exequente não comprovou no referido pleito, haver esgotado 

todos os meios legais à sua disposição para descobrir bens passíveis de 

penhora (CNGC-2.16.1), que dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

 Em relação aos pedidos dessa natureza, o nosso Tribunal têm se 

manifestado no seguinte sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

PEDIDO DE BUSCAS NO SISTEMA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE 

RENDA, DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÃO IMOBILIÁRIA E DECLARAÇÃO 

DE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – 

DESCABIMENTO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO DOS 

EXECUTADOS – INFORMAÇÃO NOTICIANDO AUSÊNCIA DE INTERESSE NA 

BUSCA PELA CITAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO 

MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. “A efetivação do arresto pelo 

sistema Infojud exige que todos os meios de localizar o devedor para a 

citação tenham sido esgotados.” (AgR 86104/2015, Relator: DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

08/07/2015, Publicado no DJE 13/07/2015). (AI 166134/2015, TJMT, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2016, 

Publicado no DJE 30/03/2016).

Ante o exposto, indefiro o pedido de buscas junto à Delegacia da Receita 

Federal formulado pela parte exequente.

INTIME-SE a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 16 de março de 2020.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68126 Nr: 1010-09.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DOS SANTOS FRANCO, CARMEM 

ROSANE MABONI FRANCO, ALCEU DOS SANTOS FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:MT 10235, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:22627/O

 Código nº 68126

VISTOS.

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

quanto a petição dos executados de fls. 166/172.

Após, conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 16 de março de 2020.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 113052 Nr: 1729-10.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO TRINDADE DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARUICH HAMMOUD - 

OAB:8101

 Código nº 113052

VISTOS.

Tendo em vista a Portaria-Conjunta n. 247, da Corregedoria Geral da 

Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19, REDESIGNO a audiência 

aprazada nos autos para o dia 25 DE MAIO DE 2020, ÀS 14h30min.

INTIMEM-SE as partes e as testemunhas e DÊ-SE ciência ao Ministério 

Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104382 Nr: 90-88.2015.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMYLA APARECIDA GAMLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FIALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Advogado(a) da Parte Autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos acerca da certidão de ref. 129.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 132671 Nr: 3129-54.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SANTOS DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298, ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154

 Código nº 132671

VISTOS.

Tendo em vista a portaria-conjunta n. 247, da Corregedoria Geral da 

Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência aprazada nos autos para o dia 16 DE ABRIL DE 2020, ÀS 

08h30min.

INTIMEM-SE as partes e as testemunhas e DÊ-SE ciência ao Ministério 

Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 132981 Nr: 163-84.2020.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISON ANDRE KASBURG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Gediel dos Santos - 

OAB:MT0016948O

 Código nº 132981

VISTOS.

Tendo em vista a portaria-conjunta n. 247, da Corregedoria Geral da 

Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19, REDESIGNO a audiência 

aprazada nos autos para o dia 16 DE ABRILDE 2020, ÀS 16h00min.

INTIMEM-SE as partes e as testemunhas e DÊ-SE ciência ao Ministério 

Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069818/3/2020 Página 972 de 975



Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000070-12.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

TORNEARIA E MECANICA FONSECA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO OAB - MT0020970A 

(ADVOGADO(A))

DOUGLAS SILAS PADUA ALVES OAB - MT19984/O (ADVOGADO(A))

ARTUR DOS SANTOS CARVALHO OAB - MT21804/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.C. PECAS E MECANICA AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000070-12.2017.8.11.0102 

VISTOS. TORNEARIA E MECANICA FONSECA LTDA – EPP ajuizou ação 

sob o rito sumaríssimo, em face de S.C. PEÇAS E MECANICA AGRICOLA 

LTDA – ME, todos devidamente qualificados nos autos. Em audiência 

realizada em 13 de março de 2019, as partes transacionaram acerca do 

objeto da lide (termo de audiência ID n° 18610176). Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. O instrumento do acordo (ID n° 18610176) está em 

ordem, e, pois, apto a merecer homologação. Considerando a 

manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO o acordo por elas 

celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-70.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA LUZIA DE SOUZA FERNANDES (REQUERIDO)

JORGE FERNANDES SOBRINHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo n. 1000372-70.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca do AR 

devolvido de ID nº 29964302 e ID nº 29963682. VERA, 17 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-34.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

RAY CRUZ DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000549-34.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO YUJI YASHIRO - MT16250-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: VERA - 

CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 25/09/2019 Hora: 09:20 , devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. VERA, 9 de agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-34.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

RAY CRUZ DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo n. 1000549-34.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da petição de ID 

nº 30431176. VERA, 17 de março de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 115408 Nr: 994-40.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°115408

VISTOS.

Defiro o pedido ministerial à ref. 121.

Intime-se o denunciado para cumprimento da alteração da transação 

penal, sendo a entrega de 01 (uma) cesta básica por mês no prazo de 06 

(seis) meses, à instituição da Casa dos Idosos da Comarca de Vera/MT, 

devendo juntar nos autos o comprovante de entrega.

Após, decorrido o prazo estipulado para o cumprimento, ABRA-SE vista 

ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 109465 Nr: 350-34.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DEBASTIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 Código n° 109465

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia em face de ADRIANO 

DEBASTIANI, pela prática do delito tipificado no art. 331, caput, do Código 

Penal.

Houve a realização de audiência preliminar, na qual o denunciado aceitou 

a transação penal proposta pelo Ministério Público. Homologada, foi 

devidamente cumprida, conforme documentos de ref. 43.

Com vistas, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito, diante do 

cumprimento da transação (ref. 50).

É breve relato. Decido.

Ante o exposto, considerando o integral cumprimento da transação penal 

imposta ao denunciado, ADRIANO DEBASTIANI, DECLARO EXTINTA A 

SUA PUNIBILIDADE, nos termos do art. 76, §4º da Lei nº. 9.099/95.

Atente-se para o cumprimento do art. 76, § 6º, do mesmo diploma legal.

P.R.I.C.
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Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 111739 Nr: 1125-49.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO DE MELO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Código nº 111739

VISTO,

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia em face de VALDOMIRO DE MELO OLIVEIRA, pela prática do 

delito tipificado no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro.

É a síntese do necessário.

Em síntese, foi concedido ao acusado, com fundamento no artigo 89 da Lei 

n. 9.099/95, o beneficio da suspensão condicional do processo pelo prazo 

de 02 (dois) anos, conforme decisão à ref. 44.

Observo que o autor do fato cumpriu integralmente as condições impostas 

pela suspensão condicional do processo (ref. 50), tendo o Ministério 

Público pugnado pela extinção de sua punibilidade (ref. 70).

Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade do beneficiado 

VALDOMIRO DE MELO OLIVEIRA, com fundamento no artigo 89, § 5º, da 

Lei nº 9.099/95.

Sem custas.

 Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações 

necessárias.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 

 

EDITAL N. 005/2020-DF 

 

O Excelentíssimo Doutor Daniel de Sousa Campos, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca 

de Sapezal, no uso de suas atribuições legais,  

 

CONSIDERANDO a realização das provas na data de 29 de fevereiro de 2020, para o Processo Seletivo 

para o Credenciamento de Conciliadores dos Juizados Especiais e Vara Única, da Comarca de 

Sapezal/MT; 

 

RESOLVE:  

 

TORNAR PÚBLICO o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo para Credenciamento de 

Conciliadores para a Comarca de Sapezal-MT, em conformidade com Edital 001/2020/DF de 

22/01/2020, disponibilizado no DJE nº 10662 em 23/01/2020. 

 

1. DA CLASSIFICAÇÃO PARA VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS: 

 

Ordem Nome CPF Situação Nota Final 

- Juliana Macedo de Castro 018.787.521-97 Desclassificado 48 

 

2. DA CLASSIFICAÇÃO GERAL – AMPLA CONCORRÊNCIA: 

 

Ordem Nome CPF Situação Nota Final 

1 Laís Nascimento Duarte 046.733.041-79 Classificado 64 

2 Tiago Francisco dos Passos 032.908.451-84 Classificado 58 

3 Juliana Macedo de Castro 018.787.521-97 Desclassificado 48 

4 Rayce Adriany Silva Amorim 044.608.061-69 Desclassificado 46 

5 Eliz Regina Santos Cozer 030.913.001-88 Desclassificado 44 

6 Thaís Lucas Silva 057.605.911-00 Desclassificado 44 

7 Luís Antônio Máximo Santana dos 

Santos 

039.548.721-88 Desclassificado 30 

8 Hursula Kessler 009.610.681-67 Desclassificado 28 

- Jackésia Rodrigues da Silva Neri 039.236.151-59 Ausente - 

- Jéssyca de Oliveira Ribeiro 044.504.331-81 Ausente - 

- Jheniffer Shayane N. de Oliveira 

Michels 

031.839.501-03 Ausente - 

- Karlene Mirian Gallo Silva 047.177.731-52 Ausente - 

- Sonia Francinete da Silva Lopes 486.045.002-78 Ausente - 

- Tamirys Laisa de Sousa Manica 043.363.111-29 Ausente - 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente edital. 

Sapezal-MT, 17 de março de 2020. 

 

Daniel de Sousa Campos 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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